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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”



Vita

Iskola példa
Mottó:

„Nem elég a jóra vágyni: A jó t akarni kell! 
És nem elég akarni: De tenni, tenni kell!”...

...Kellene.
Hát igen, Váci Mihályról van szó, azaz a költő

ről elnevezett (volt) általános iskolánkról. Már az 
is nehezen fogható fel, hogy be kellett (?) zárni 
2004-ben. Az meg még kevésbé, hogy 3 éve üre
sen áll az épület.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen (szept. 
27.) a hasznosítására kiírandó pályázati felhívás
tervezetről szóló határozati javaslatról 8-szor (!) 
szavaztunk, mindig eredménytelenül. De ne ro
hanjunk előre ennyire.

Prológ
A napokban beszélgetni volt alkalmam egy 300 

lakosú Balaton régiós háttértelepülés polgármester 
asszonyával. Hasonlóan apró, három további tele
püléssel együtt közös általános iskolát üzemeltet
nek. A 7. osztályban 4 (igen, négy!) tanuló van, és 
az iskola működik, a világ meg megy tovább. 
Mondom neki:

- Ez a minőségi oktatás csúcsa, az Önök iskolá
jából zsenik fognak kikerülni!

- Hát, lehet, nagyon jó eredményeket érnek el az 
utóbbi időben - mondja. - Nagy anyagi áldozattal, de 
továbbra is fenntartjuk az iskolát. Nemsokára nagy 
fejlesztések indulnak a környéken, épül az M7-es is, 
bízunk benne, hogy hamarosan több lesz a gyerek.

H a jól becsülöm, lehet vagy 250 millió forint a
4 település együttes éves költségvetése (kb. 12%-a 
az almádinak). Ezt a helyzetet még tovább nehezí
ti a legalább 20%-os arányú hátrányos helyzetű ro
ma kisebbség. Nincs Balaton-partjuk, strandjuk, 
ami bevételt termel, az idegenforgalmi adóbevétel 
kb. nulla. És mégis, nem zárják be! (Csak azért se?)

A Balaton régió háttértelepülésein jelentős, 10-
15 %-ot elérő népességcsökkenés történt 1990 
óta. A partmenti települések esetében vegyes a 
kép, többnyire néhány % a változás, amely hol ne
gatív, hol pozitív. A 2000 lakos feletti partmenti 
települések tekintetében Balatonalmádi az egyet
len olyan település, ahol a 10 %-ot meghaladta a 
népesség növekedése (12,1 %). 5 % felett is csak 
3 település van, Siófok, Balatonszabadi, Fonyód. 
Az irigyelt-csodáit Balatonfüreden ez az érték 3.1%, 
míg Keszthelyen (horribile dictu) -8.4 %. Nálunk 
a lakosság növekedése dinamikus, 15 év alatt

csaknem ezer fővel bővült, miközben az aktív ko
rúak (15-60 évesek) aránya 60,7 %-ról 63,6 %-ra 
növekedett. Annyit talán a fenti (KSH) adatok 
alapján elmondhatunk, hogy városunk nem éppen 
az „agonizálás” stádiumában van. Mindemellett 
persze kevés a gyermek, de a népességnövekedés 
nemcsak betelepült nyugdíjasokból áll.

1. Stáció
Miért is kellett akkor nagy sietve becsukni a 

Váci Mihály iskolát 2004-ben? Mert az akkori vá
rosvezetés kevéssé vette a fáradságot, hogy holmi 
hosszú távú tervekkel, tendenciák elemzésével bí
belődjön. Arról meg, hogy az oktatás minősége 
osztálylétszám-függő, talán mit sem hallott. Nem 
kellett volna megfontolni, hogy akár nagyobb 
anyagi áldozatokkal is, de megtartjuk mindhárom 
iskolát, és kiválóan felkészült diákokat „termel
jünk”? Persze ez hosszú távú befektetés, amelynek 
az elindításához vízió, eltökéltség és idealizmus 
szükségeltetik. Na, ez az, ami nem volt.

Vagy a „pénz beszél, kutya ugat” u.n. „elvet” 
akarta volna a városvezető érvényesíteni? Akkor 
miért is nem a Györgyi Dénes Általános Iskolát zár
ták be? Ott most jelentős felújítás, tornaterem épí
tés szükségeltetik, ca. 5-600 millióért.

2. Stáció
A Váci Mihály iskolát 2004-től zökkenőmente

sen tovább üzemeltette volna szakiskolaként a ke
resztény Kolping Alapítvány, ha hosszabb távra 
használatba kapta volna (és nem „ingyen átadta 
volna a város”, mint egy veszprémi Napló-beli -  
már-már megszokott -  csúsztatásban szerepel). Az 
alapítvány jelentős felújítást is vállalt volna, ellen
tétben a már idézett „lapban” szereplő másik 
csúsztatással. Ez sem kellett a városvezetésnek, ta
lán attól tartott, hogy a klerikális reakció beteszi a 
lábát az ajtórésbe... Jujj, szinte beleborzongok!

3. Stáció
A fentiekre tekintettel, gyanútlanul azt gondol

tam, hogy nem jó, ha az iskolaépület továbbra is 
üresen, hasznosítatlanul áll, „eszi” a fenntartási 
költséget (ca. 2 millió forint évente), romlik az ál
laga. Továbbá azt is bátorkodtam gondolni, hogy

egy iskolaépület esetében legjobb, ha oktatási, 
képzési, művelődési célra hasznosítjuk, hiszen ez
zel a céllal épült, szerkezete erre teszi legalkalma
sabbá. A lakosság növekedése, a kistérségi folya
matok, a város és a partmenti települések spontán 
fejlesztési iránya (lakóparkok, apartmanházak), az 
élethosszig való tanulás egyre erősebb igénye (fel
nőttképzés) erősítette meggyőződésemet, hogy 
meg kellene tartani iskolaépület formájában, mert 
nem tudni, hogy mikor kell igénybe vennünk ismét 
(általános) iskolai célra. Ezért aztán májustól kezd
ve -  nem kevés időt és energiát erre szánva -  pró
bálkoztunk (a polgármester úr, alpolgármester asz
szony, az OB elnöke, az SzB külső szakértője, jó 
magam) elsősorban oktatási, képzési célú haszno
sításhoz partnereket keresni. Jó néhány iskola, 
szervezet, cég képviselője megtekintette az ingat
lant az utóbbi hónapokban előzetes tájékozódás 
céljából. Tárgyaltunk a Pannon Egyetem rektorá
val is. Az érdeklődők azt a felvilágosítást kapták, 
hogy hamarosan kiírásra kerül egy pályázat, ame
lyen indulhatnak, és amely tartalmazza a részletes 
feltételeket.

Nos, a pályázatot nem fogjuk kiírni, mert az is
kolaépület oktatási, képzési, kutatási célú haszno
sításának előnyben részesítésére (sport, egészség- 
ügyi, turisztikai céllal szemben) a képviselő-testü
let Fidesz-KDNP által támogatott 7 tagja igennel 
szavazott, míg a 7 „független” tag között csodála
tos módon teljes volt a véleményazonosság: egy
öntetűen ellenezték, és ezzel megakadályozták a 
pályázat kiírását, mivel ehhez 8 igen szavazat kel
lett volna.

Vajon mi állhat az ellenzés hátterében? 1. 
Konkrét, átgondolt stratégiai elképzelés? 2. Még 
mindig „Kolping-frász”? 3. Turisztikai vállalko
zó? 4. Mindegy, csak ne történjen semmi pozitív a 
városban! 5. Még egy kicsit le kell „rohasztani”, 
mert van „cuslág”, aki olcsón megvenné?...

Várom tisztelettel a lakosság véleményét az 
üggyel kapcsolatban!

dr. Kutics Károly 
a képviselő-testület 

gazdasági bizottságának elnöke

Műszaki hiba 

a szerkesztőségben

Szeptemberben elromlott az Új Almádi Új
ság számítógépe, emiatt két hétig nem tud
tunk dolgozni, lapot szerkeszteni. A géphiba 
miatt elveszett félszáz nekünk küldött levél 
(fénykép, kézirat és esetleg hirdetés mellék
lettel). Olvasóinktól, szerzőinktől, megren
delőinktől elnézést kérünk, ha emiatt valami 
kimaradt mostani, októberi számunkból! Ké
résükre következő számunkban pótoljuk az 
elmaradást. Egyben köszönjük a lapunkat ki
adó Almádiért Közalapítványnak, hogy el
avult számítógépünket fölújíttatta!

A szerkesztő

Vélemény

Társasház kemping helyett?
Amikor egy önkormányzati képviselőn kérjük számon egy-egy környezetbe, tájba nem illő épület felépí
tését jó, ha tudjuk, hogy a képviselők csak közvetetten, a helyi általános építési szabályokon (például az 
övezeti besoroláson) keresztül tudják befolyásolni azt, hogy mi épüljön egy településen. Egy-egy konkrét 
épület felépítésébe -  ha az megfelel az adott építési övezet előírásainak -  a képviselők nem szólhatnak be
le, az engedélyezés a helyi építési hatóság (például műszaki osztály) hatásköre. Ezért van jelentősége an
nak, hogy a képviselő-testület milyen építési övezetbe sorol egy-egy területet. Meg azért is, mert a beso
rolás egyúttal az épület használati módját, funkcióját is meghatározza.

A vasút és a vízpart közötti területnek a mólótól a Négy méteresig terjedő szakasza mindig is közhaszná
latú terület volt, magánlakások oda nem épülhettek, nem is jutott volna eszébe senkinek ott lakást építeni! Ezt 
a helyzetet változtatja meg a képviselő-testület döntése, amely lehetővé teszi, hogy az SCD Holding a Kris
tóf Kemping helyén 2100 négyzetméter alapterületű, 8 méter magas, 61 lakásos társasházat építsen. (Bár a 
formális döntés -  a terület építési övezeti átsorolása még hátravan, a benyújtott tanulmányterv elfogadásával 
lényegében már hozzájárult az építéshez a testület.) A  "kemping helyett társasház” döntés pénzügyi hatása is 
kétséges: a kemping megszűnésével kieső több milliós városi bevételt (idegenforgalmi adó + állami hozzá
járulás) tudja-e majd pótolni az évek múltán felépülő lakások adóbevétele? A név szerinti szavazáson egyéb
ként három képviselő mondott „nem”-et: dr. Walter Rózsa, dr. Dávid Gyula és Bálint Sándor. BS



Megkérdeztük 
a polgármestert

Még mindig a Váci iskola...

Megint nem sikerült dűlőre jutni a képviselő-tes
tületi ülésen a volt Váci iskola sorsát illetően, ez
úttal már a pályázati kiírásnál elakadt az ingatlan- 
hasznosítás legújabb megoldási kísérlete. A tes
tületi ülésen két elképzelés fogalmazódott meg. 
Az egyik szerint általános célokra kiírt pályázat
ra van szükség, a másik az oktatási, művelődési, 
kutatásfejlesztési hasznosítást helyezi előtérbe.

Az épület állaga romlik, fenntartására költeni 
kell, az épület 2004 óta üresen áll. Nem szeret
ném, ha a Váci a volt Nevelőotthon sorsára jutna! 
(A Zsófia gyermekszanatóriumból a kommunista 
államosítást követően Nevelőotthonná vált épü
letnek ma már se híre, se hamva -  a szerk. meg
jegyzése.) Ez senkinek sem lehet az érdeke. Bí
zom abban, hogy a következő testületi ülésre si
kerül a megegyezésre épülő megoldást találni.

Norvég pályázat: 50 millió

A siófoki székhelyű Balaton Fejlesztési Tanács 
kht-jának a közreműködésével pályáztunk a 
Norvég Alaptól nyerhető támogatásra, s a Nem
zeti Fejlesztési Ügynökség arról tájékoztatta a 
siófokiakat, hogy Brüsszel támogatásra érde
mesnek tartotta pályázatunkat. Legföljebb 50 
millió forintot kaphatunk a környezetvédelem 
területén megvalósuló fejlesztésre, például pa
dok, szemetes edények kihelyezésére, virágosí
tásra, a mindehhez szükséges eszközbeszerzés
re. Bejegyzett civil szervezeteknek lesz lehető
ségük a jövő év elején kiírandó pályázaton való 
részvételre. (A pályázatot nem a város fogja 
meghirdetni!) A Norvég Alap támogatásából ke
rülhet sorra többek között, a vörösberényi Man
dulás felújítása, az Ady Endre utcai posta előtti 
tér rendbetétele.

Elkezdődtek az egyeztetések. Az év eleji pályá
zatást követően a döntés 2008 nyarára várható.

Karácsonyi díszvilágítás

Tervezzük az adventi-karácsonyi díszvilágítás 
bővítését. Ehhez várjuk magánszemélyek, egye
sületek, vállalkozók, cégek anyagi segítségét is, 
hogy közösen hangulatosabbá tegyük szeretett 
városunkat, Almádit.

Aki segíteni tud, segíteni szeretne, keressen 
engem!

Testületi fogadóóra, közmeghallgatás

Ne feledjék, hogy októberben is tart testületi fo
gadóórát a városi önkormányzat! A soron követ
kező képviselő-testületi ülés előtt, október 24-én 
17 órakor a Városháza nagytermében állunk a vá
lasztópolgárok elé, hogy tájékoztassuk az érdek
lődőket a most testület elé kerülő ügyekről.

Közmeghallgatás is lesz októberben: 30-án, 
délután 5-kor a Pannóniában tartjuk meg ezt a 
szintén fontos fórumot. Várjuk mindkettőre az al
mádiakat!

Keszey János

LEAD nemzetközi vezetőképzés 
Balatonalmádiban

Szeptember 10. és 14-e között a Leadership 
for Environment and Development (Vezetők a 
környezet és fejlesztés számára) -  röviden LE
AD -  a 2007. évi vezetőképző programjának be
fejező állomásaként Balatonalmádiban tartott 5 
napos tréninget.

A LEAD nemzetközi non-profit szervezet, 
amelynek több mint 80 országban, 1600 főből 
álló - és gyorsan növekvő - vezetői hálózata 
van. A szervezet és a LEAD képzési program
ban résztvevők közösen vallott küldetése az, 
hogy a világ vezetőit fenntartható fejlesztésre 
inspirálja. A mostani tréningen 11 országból 
mintegy 20 fő vett részt, akik között az ENSZ 
Fejlesztési Programjánál (UNDP), az Európai 
Bizottságnál, a Világbank programjaiban, brit

regionális fejlesztési ügynökségnél, minisztéri
umokban, a Római Klubnál, civil szervezetek
ben dolgozó fiatal vezetők és középvezetők ta
lálhatók.

A képzés újszerű formában zajlott, mivel ez 
volt az első olyan tréning, amelynek tematikáját 
közösen állították össze a helyiekkel, és célkitű
zései között nem csak az elméleti ismeretek bő
vítése, hanem gyakorlati problémák tanulmá
nyozása, a helybelieknek is hasznos összefogla
ló készítése volt a cél. A „Közösen használt erő
források menedzsmentje” (Common Pool 
Resource Management) alaptémakörben folyta
tott tréning két fő témája az éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodás, illetve a fenntartható tu
rizmus volt, amelyeken belül specifikusan a Ká
li-medencében történő alkalmazkodási lehető
ségeket, valamint a Balatoni kikötőfejlesztések 
és a természetvédelem összehangolásának kér
déskörét tanulmányozták a résztvevők.

Júniustól kezdve komoly előkészületek előz
ték meg a tréninget, amikoris a LEAD két kép
viselője, dr. Déri Andrea és Laura Hughes, illet
ve dr. Kutics Károly képviselő, az almádi kép
viselő-testület gazdasági bizottságának elnöke 
megállapodott a tréning fő témaköreiben, illetve 
a helyszínben.

A tréninghez segítséget nyújtott a Balatoni 
Integrációs Kht. egyrészt a Balaton fejlesztésé
vel kapcsolatos fontos információk biztosításá
val, másrészt dr. Molnár Gábor ügyvezető igaz
gató, Egerszegi Zita környezetvédelmi prog
ramigazgató, Oláh Miklós szociológiai kutató
csoport-vezető és más munkatársak aktív közre
működésével. A műhelyfoglalkozások a 
budatavai Glas Hotelben zajlottak, ahol az első 
napon dr. Kutics Károly tartott plenáris előadást, 
amelyben bemutatta a Balaton fejlesztésének 
történetét, jelenlegi állapotát, problémáit.

A második napon a résztvevők a két konkrét 
témának megfelelően két csoportban helyszíni 
eszmecseréken vettek részt a régió érdekeltjei
vel (önkormányzati vezetők, hajózás, vitorláski

kötő fejlesztők és üzemeltetők, nemzeti park, 
gazdálkodók, borászok, horgászok, civil szerve
zetek), ahol feltehették előre elkészített kérdése
iket. Balatonalmádiban találkoztak Keszey Já
nos polgármesterrel, dr. Hoffmann Gyöngyi al
polgármesterrel, és Gönczi György horgásszal, 
a Vízimúzeum létrehozójával.

A tréning fontos eleme volt a szeptember 13- 
án, a balatonalmádi Városháza nagytermében 
tartott A Balaton jövője: éghajlatváltozás, turiz
mus című nyilvános nemzetközi fórum, amelyet 
dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony 
nyitott meg. A két munkacsoport ismertette 
eredményeit és aktív véleménycsere alakult ki a 
fórum résztvevői között. A tréning végeredmé
nye a két témában hamarosan elkészülő, konk
rét javaslatokat is tartalmazó, magyarra fordított 
tanulmány, amelyeket a LEAD munkatársai 
megküldenek a régió érdekeltjeinek, illetve az ér
deklődők számára honlapjukon (www.lead.org) 
is elérhető lesz.

A résztvevők és a LEAD vezetői egyaránt 
igen sikeresnek tartották az új típusú, a szá
munkra, helybelieknek is hasznos tréninget, és 
szeretnének minden évben hasonló programmal 
visszajönni városunkba.

KK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján meghirdeti a Balaton
almádi, Bajcsy Zs. u. 60/1 sz. alatti, 85 m2 alapterületű és a 60/2 sz. alatti, 102 m2 alapterületű össz
komfortos komfortfokozatú lakások költségelven történő bérbeadását. Pályázat a 7/2006. (111.31.) 
sz. önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon nyújtható be zárt borí
tékban, 2007. október 15. (hétfő) de. 10 óráig a polgármesteri hivatal városgondnoksági osztályán 
ügyfélfogadási időpontban. Érdeklődni a 88/542-462, 542-461-os telefonszámon, személyesen ügy
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati 
dokumentáció a www.balatonalmadi.hu honlapról letölthető.

http://www.lead.org
mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


Önkormányzati hírek
A képviselő-testület augusztusi ülését szeptember 6-ára halasztotta, ezért 

egyszerre számolunk be a szeptember 6-ai és a szeptember 27-ei ülés legfon
tosabb eseményeiről.

A szeptember 6-ai ülés 29 napirendi pontjából a legfontosabb döntések, a 
napirendek sorrendjében az alábbiak.

Az önkormányzat költségvetésének I. féléves helyzete. A bevételek és ki
adások az I. félévben időarányosan teljesültek, de az egyensúly fenntartása ér
delében továbbra is visszafogott, takarékos gazdálkodásra van szükség.

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat. Az önkormányzat most is csatlako
zott a Bursa Hungarica Pályázathoz, így a felsőfokú oktatásban részt vevő szo
ciálisan hátrányos helyzetű fiatalok 2008-ban is számíthatnak támogatásra.

Magánbölcsőde. A Vörösberényben magán bölcsődét/óvodát működtető 
Malomvölgy Kht. a bölcsödei ellátás térítési díjának csökkentése, az ellátás 
szélesebb körű biztosítása érdekében ellátási szerződés megkötését kezdemé
nyezte az önkormányzatnál. A testület részletesebb kimutatás benyújtását ké
ri a Kht.-tól, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadásakor megala
pozott döntést hozhasson a kérdésben.

LEADER akciócsoport. A testület -  a vidékfejlesztési támogatások igény
be vételének alapfeltételeként -  csatlakozott az egyik LEADER akciócsoport
hoz, a „Bakony és Balaton keleti kapuja” csoporthoz.

Óvoda tervpályázat. A testület az 5 pályázat közül kiválasztotta a nyertes 
tervpályázatot, Albócziné Ábrahám Gabriella és Szabó András munkáját.

SCD Holding. A képviselőtestület -  név szerinti szavazással, 11 képvise
lő „igen” voksával - hozzájárult ahhoz, hogy az SCD Holding a Wesselényi 
Strand melletti Kristóf Kemping helyén egy 2100 négyzetméter alapterületű,
8 méter magas, 61 lakásos társasházat építsen. A társasház felépítéséhez két 
ponton is lazítani kell a jelenlegi építési előírásokon: módosítani kell a terület 
„kemping” építési övezeti besorolását „üdülőházas” övezetre, és 4,5 méterről
8 méterre kell növelni a megengedhető épület-magasságot. (Ugyanebben az 
előterjesztésben az SCD Holding vállalta, hogy 7 millió forinttal hozzájárul a 
Szent László sétány felújításához.)

Almádi Vitorlás Egylet. A balatonalmádi gyermekek versenyszerű vitor
lázását biztosító civil szervezet egy hajóállás, valamint egy klubépület létesí
tésének jóváhagyását, illetve az ehhez szükséges terület - 1200 négyzetméte
res rész a futballpálya LOTTÓ-házak melleti sarkánál - használatba adását 
kérte a testülettől. A testület a használatba adáshoz nem járult hozzá, s java
solta egy másik alkalmas terület megkeresését.

A szeptember 27-ei képviselőtestületi ülés 23 napirendi pontjából a legfon
tosabb döntések, a napirendek sorrendjében az alábbiak.

Volán pályaudvar. A nehéz helyzetbe került állami tulajdonú Balaton Vo
lán a nyár elején be akarta zárni a buszpályaudvaron levő forgalmi irodáját. 
Az önkormányzat -  tekintettel az idegenforgalmi idényre -  tárgyalásokat kez
dett a Volánnal a döntés megváltoztatására. Ezek eredményeképpen 400.000 
forint egyszeri hozzájárulás fejében csak szeptember 20-ával zár be a forgal
mi iroda, és a váróterem továbbra is nyitva marad.

Panoráma. A képviselőtestület döntött a Panoráma ingatlan értékesítésére 
szóló pályázat kiírásáról.

Nevelőotthon. Egy budapesti kft. adásvételi szerződést kötött a megyei ön- 
kormányzattal a volt Nevelőotthon területének bruttó 300 millió forintos vé
teláron történő megvásárlására. A képviselőtestület -  a terület megvásárlásá
hoz szükséges 300 millió forint hiányában -  lemondott elővásárlási jogáról.

Váci iskola. Megismételt szavazáson sem sikerült döntést hozni az egyko
ri iskola épületének pályázati úton történő bérbeadásáról. A testület egy része 
előnyben részesítette volna azt a pályázót, aki -  az ingatlan rendeltetési céljai 
közül - oktatási, kulturális vagy kutatás-fejlesztési célra kívánná hasznosítani 
az épületet, míg a másik része nem kívánt ezekre a célokra előnyt biztosítani. 
(Az épületet egyszer már meghirdette bérletre az önkormányzat -  preferált cél 
megjelölése nélkül - , de senki nem jelentkezett.)

Intézményvezetői pályázat. A második fordulón sikerült 8 „igen” szavaza
tot biztosítani a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár megüresedettnek 
nyilvánított igazgatói állásának betöltésére szóló pályázat kiírásához. (A vita 
részben arról szólt, hány évre kaphat kinevezést a nyertes pályázó, illetve, 
hogy éljen-e a testület egy kormányrendelet által biztosított lehetőséggel, va
gyis pályázhasson-e olyan felsőfokú végzettségű személy is, akinél folyamat
ban van a szakirányú végzettség megszerzése.)

Jegyzői állás. A dr. Szűcs Sándor jegyző nyugdíjba vonulása miatt 2008. 
január 1-jén megüresedő jegyzői állásra a képviselőtestület kiírja a pályázatot 
a Belügyi Közlönyben.

Kitüntetések. A testület -  az előírásoknak megfelelően zárt ülésen -  dön
tött a Váth János és a dr. Óvári Ferenc díj odaítéléséről.

BS

A Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ hírei

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban a pszichológiai 
tanácsadás szerdánként, jogi tanácsadás páratlan héten csütörtökön a nyári 
szünet után ismét a rendelkezésükre áll. Időpont egyeztetés szükséges, szemé
lyesen (Ady E. u. 2.), vagy telefonon (88/542-551). Ha úgy érzi, problémája 
van, ne habozzon, keressünk együtt megoldást gondjaira! A Balatonalmá
di Szociális Alapszolgáltatási Központban változatlan ügyfélszolgálati rend
ben: hétfőtől csütörtökig, 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig várjuk Önöket.

Megváltoztak telefonszámaink! Gondozási csoport: 88/542-551. Gyer
mekjólét: 88/542-552. Családsegítés: 88/542-554. Idősek klubja: 88/542-556.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban a város általános 
iskoláival együttműködve ismét elérhető a fejlesztő-pedagógus szolgáltatás. 
A feladatot munkatársunk, Nagyné Farkas Andrea, gyógypedagógus tanár, a 
tavalyi tanévben megszokottak szerint látja el. Érdeklődni: munkaidőben a 
88/542-553 telefonszámon, vagy személyesen a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban, Nagyné Farkas Andreánál lehet.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy amennyiben használaton kívüli fa  vagy szén- 
tüzelésű üzemképes kályháját nélkülözni tudja, és szívesen felajánlaná szol
gálatunk közvetítésével szerény körülmények között élő embertársának, kér
jük, hívja szolgálatunkat a: 88/542-554-es telefonszámon, vagy keressen min
ket személyesen az Ady Endre utca 2. szám alatt.

Meghívó városi tavaszi takarításra
Városunk jóérzésű és szépszerető polgárai együttműködésével minden évben 
nekigyürkőzünk a közterületek kitakarításának a tavasz beköszöntével. Ebben 
az évben a Magyar Közút Kht. Az őszi takarítási világnap alkalmáéval ismét 
felajánlotta segítségét a városon átmenő közutak menti hulladék össze
gyűjtésére és elszállítására. Az idei időpont október 20., szombat, gyülekezés
9 órakor. Gyülekezési helyek:

1. Vörösberény -  Templom tér, a buszmegálló mögött,
2. Budatava -  Fórum parkoló,
3. Almádi -  Városház tér,
4. Almádi -  Verseny u. 1. (volt Váci Iskola),
5. Káptalanfüred -  Fenyves ABC.

A gyülekezési pontokon rövid munka- és balesetvédelmi tájékoztatást 
kapunk, tekintettel arra, hogy országos közutak mellett fogunk dolgozni. 
Mindenki pontos legyen!

Eszközök: akinek van, hozzon magával láthatósági mellényt, munkáskesz
tyűt. A gyülekezési pontokon osztani fogunk eszközöket, de remélem, hogy 
nem tudunk eleget vinni a zsák-kesztyű-mellény készletből!

Közösen többre megyünk! Mindenkit várunk!
A civil szervezetek és az önkormányzat szervezésében

Némethné Kovács Júlia 
városi környezetvédelmi referens, tf .: 430-337

FOGJUNK ÖSSZE!
A korábbi sikeres temető rendbetétel után szeretnénk folytatni ezt a 

hagyományt, így újra megszervezzük a vörösberényi temető takarítását!
Fauszt Gyula református lelkésszel közösen szervezve várjuk Önöket, 

MINDENKIT, (gyerekeket csak szülői felügyelettel), aki segíteni szeretne 
ebben a közös ügyben

2007. október 13-án, szombaton 9 órára a vörösberényi temetőhöz, 
hogy a magunkkal hozott eszközökkel (kesztyűk, zsákok, csákány, ásó, 

lapát, gereblye, bozótvágó stb.) újra tegyünk rendet.
Kérjük a vállalkozókat és azokat, akik gépkocsival rendelkeznek, hogy 

nyújtsanak segítő kezet abban, hogy az összegyűjtött szemetet elszállíthassuk!
Az akcióról bővebb információt a 30/94-64-270-es telefonszámon 

kérhetnek!
Várjuk Önöket, mi ott leszünk!

dr. Hoffmann Gyöngyi Fauszt Gyula
alpolgármester református lelkész

KÖZMEGHALLGATÁS
2007. október 30-án (kedden) 17 órától a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár nagytermében (Balatonalmádi, Városháza tér 4.) közmeghall
gatást tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel vár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete



Veszprémvármegye
Taliándörögdi templom-felújítás

Taliándörögdön a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Taliándörögdi Polgármesteri Hiva
tal és a római katolikus egyház összefogásának köszönhetően megkezdődhetett a XVIII. 
századi katolikus templom restaurálása, a barokk falfestmény föltárása. A falu és a térség 
hitéletének s művelődési életének jövője szempontjából fontos vállalkozásról, valamint a 
munkálatok elengedhetetlen folytatásról szeptember 26-án a taliándörögdi templomban tar
tott sajtótájékoztatón számoltak be az érintettek.

Erdélyi találkozó
A világ számos országából utaztak hazájukba a Háromszékről elszármazott székelyek az 
idén első ízben megrendezett Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára.
Megyénket Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke, és Magasi Anikó protokoll referens 
képviselte. Az augusztus 17. és 20. között rendezett eseményre a Svédországbeli Varmland 
megyéből, valamint Heves és Baranya megyéből is érkezett hivatalos küldöttség. Az ötlet
gazda Demeter János, a Kovászna megyei tanács elnöke, aki bízik abban, hogy a háromszé
kieknek jó alkalmat teremtett a találkozó az összefogásra, együttgondolkodásra. Megyénk 
küldöttségének a színes művelődési, művészeti rendezvénysorozaton való részvétel mellett 
lehetősége volt ellátogatni a sepsiszentgyörgyi családi otthonba, valamint egy kézdivásárhe
lyi és egy lemhényi szociális intézménybe. A több mint négyszáz rendezvény közül a legma
radandóbb élmény a háromszéki magyarok emlékligetének fölavatása volt, melyet Szörényi 
Levente Egy a nép, egy a magyar című rockoperájának bemutatója követett.

Megyei lapok tanácskozása
A megyei önkormányzat sajtópályázatán nyertes helyi lapok szerkesztői találkoztak Veszp
rémben szeptember 3-án egymással és a támogatásokról döntő bizottság vezetőjével, dr. 
Heimann István pápai könyvtárigazgatóval, valamint a helyi újságokkal kapcsolatot tartó 
Jurics Imréné megyeházi könyvtárvezetővel. A résztvevők tájékoztatást kaptak a pályázat ta
pasztalatairól, a megyei önkormányzat helyi sajtót illető igényeiről, és eszmecserét folytat
tak a megyei közgyűlés tevékenységének lehetséges sajtóbeli bemutatásáról. Az Új Almádi 
Újság, mint olvasóink tapasztalhatják, e VESZPRÉMVÁRMEGYE című rovatban tájékoz
tat hónapról hónapra a legfontosabb, legérdekesebb megyeházi és megyei hírekről. A me
gyei önkormányzattól évről évre támogatást nyerő lapunkat a felelős szerkesztő képviselte.

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Olvasó! Egyesületünk tevékenysége 

kibővült az elmúlt hónapban. Borbély Zoltán 
rendőr őrnagy a megyei polgárőr szövetség alel
nöke, érdekes ötlettel állt elő. Veszprém megye 
nyugati térségéhez (Balatonalmádi, Balatonfü
red, Várpalota, Veszprém, Zirc) tartozó polgár
őr egyesületek bevonásával a rendőrség bűn- 
megelőzési akciót szervezett Várpalotán. Cé
lunk volt a lakosság biztonságérzetének erősíté
se, a Szomszédok Egymásért Mozgalom 
(SZEM) megismertetése.

Várpalota városrészeinek lakói meglepődve 
tapasztalták, hogy almádi, fűzfői, zirci 

polgárőrök kísérik körzetük rendőrét. Bizalommal fordultak a vegyes járőrhöz, közérde
kű bejelentéseket tettek, hiányosságokra hívták fel a figyelmet. Az akció végén megállapít
hattuk, hogy a kezdeményezés jó, figyelemfelkeltő ereje jelentős.

A polgárőr egyesületek elnökei, rendőri vezetői megállapodtak abban, hogy ilyen akci
ókat a jövőben is szerveznek. Legközelebb Zircen. Balatonalmádi üdülőövezeteit október 
15-dikétől fokozottan ellenőrizzük, januárban pedig egy - a várpalotaihoz hasonló -  bűn- 
megelőzési akciót tartunk, természetesen a helyi rendőri erőkkel.

Október 23.
Október 23-án kedden 11 órakor kezdődik a városi ünnepség az 1956-os 

forradalom és szabadságharc emlékére.
Ünnepi beszédet mond dr. Bóka István országgyűlési képviselő. Közre

működnek Kolti Helga és Búzás Csaba előadóművészek. Helyszín: Hősi Em
lékmű (Baross Gábor utca). Az ünnepség koszorúzással zárul.

Rendőrségi hírek

Az idei nyár bűnügyi 
tapasztalatairól

Vége van az idegenforgalmi idénynek. Megkönnyebbülhe
tünk!?

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a közvetlen Balaton- 
parti települések bűnügyi statisztikája határozottan tükrözi a te
lepülések szezonális jellegű életét. Jól megkülönböztethetők a 
nyári és a téli időszakhoz kapcsolódó bűncselekmény-típusok. 
Az idegenforgalom szempontjából jelentősebb nyári eseménye
ken túl az igazi strandidő vonz sok embert, ami magával hozza 
a nem egészen tisztességes szándékú, alkalmanként és rendsze
resen bűnelkövetésből élők számának növekedését is. A bűn- 
cselekmények száma nyilvánvalóan függ az időjárástól is, hi
szen nagyobb tömegben nagyobb lesz az esetszám is. Ezen a 
nyáron pedig igazán nem panaszkodhattunk, igazi strandidő 
volt!

Mindent összevetve, mégis nagyon kedvezően alakult a bűn
ügyi helyzet. A tavalyi év adataival összehasonlítva az idei ada
tokat összességében pozitív eredményt kapunk. A lopások szá
ma 84 helyett 55 volt. A gépkocsiból történt lopások száma gya
korlatilag nem változott, míg a besurranások száma 17 helyett 
5 volt, zsebtolvajokkal pedig egyáltalán nem találkoztunk. A 
starandokon elkövetett lopások száma sem érte el az elmúlt évek 
mértékét. 1/3-val nőtt viszont a betörések száma, ezen belül a 
lakás betöréseké 1-ről 7-re, ami azért is meglepő, mert ez a bűn- 
cselekmény a télre jellemző, és elsősorban a felügyelet, bizto
sítás nélkül hagyott nyaralók válnak áldozattá. Az elkövetett 
gazdasági bűncselekmények száma is nőtt, bár más típusúak 
voltak, mint tavaly, valójában nem is a szezonhoz kapcsolha
tók, és kis esetszámban fordulnak elő. Amit azonban aggasztó 
tünetnek tartunk, hogy nőtt a közlekedési bűncselekmények 
száma, különösen a bódult és alkoholos hatás alatti gépjármű 
vezetésé: 7-ről 12-re. Mint arról már az előző hónapban volt szó, 
sajnos a közlekedési morál bőven hagy kívánni valót maga után. 
Egyre több - és nagyobb teljesítményű -  gépjármű kerül forga
lomba, a kevésbé megfontolt fiatalok már 17-18 évesen jogosít
ványt szerezhetnek, sok a keveset és ritkábban vezető, kissé 
gyakorlatlan úrvezető. Mindez növeli a szabálytalanul közleke
dők, a váratlan forgalmi helyzetet rutintalanul megoldók szá
mát.

Feltétlen hangsúlyoznunk kell, hogy Balatonalmádi városá
ban nem jellemzők az erőszakos bűncselekmények. Úgy vélem, 
ez mindenképpen meghatározza az itt élő állandó lakosság és a 
hosszabb-rövidebb időt eltöltők közérzetét is. Balatonalmádi a 
Balaton-parti települések közül az igazi pihenést, kikapcsoló
dást nyújtó, kifejezetten kellemes települések közé tartozik.

Eddig a kapitányságon nyilvántartott bűncselekményekről 
beszéltünk, de vannak olyan nyugalmat zavaró események is, 
amelyek a szabálysértés kategóriájába tartoznak. Ezek közül a 
leggyakoribb az úgynevezett csendháborítás. A törvény szerint 
csendháborítást követ el az, aki a környezete nyugalmát hang
hatással zavarja. Ez nemcsak este 10 óra és hajnali 6 óra között 
lehetséges, hanem a nap bármely szakában. Az előre bejelentett 
rendezvények, zajjal járó események esetében a rendőrök nem 
kötelezhetik a zaj keltőjét a tevékenysége abbahagyására, leg
feljebb, ha lehetséges, a zajhatás csökkentésére. A hangosko
dás, házibulizás által okozott zajok elleni felháborodást pedig 
meg lehetne előzni egy kis figyelmességgel, például előre szól
ni a környéken lakóknak, hogy bulira készülünk, és nem feltét
len kell kiaknázni a technika adta lehetőségeket sem. Persze a 
nyaralóvendégek iránti elnézőbb türelem is segíthet a konflik
tus kulturált kezelésében.

Mivel magyarázható, hogy ebben az évben kevesebb volt a 
bűncselekmények száma? Talán kevesebb bűnöző kereste fel a 
várost, esetleg hatásos volt a propaganda, amelyet szórólapok, 
felhívások, TV-műsorok formájában fejtettünk ki. A rendőri je 
lenlét az utcákon, strandokon, a rendezvények helyszínén, jár
őrözésünk a külső területeken, és mindez a polgárőrök közre
működésével.

Stanka Mária r. szds.



A Bakonyból Ausztráliába, meg vissza
Turi István tíz éve jött haza tengerentúlról. Hogy 
most azon gondolkozzék, maradjon-e, vagy visz
szamenjen. Mert betegsége miatt megismerhette, 
mit jelent az egészségügyi reformnak nevezett 
pusztítás.

1932-beli, Fűzfőgyártelepen született. Édes
anyja vörösberényi, apja vasutas volt. Egyházi 
gimnáziumba Veszprémbe járt, de a háború után, 
hogy a szülei szegények voltak, visszament Fűzfő
re dolgozni: vasesztergályos tanoncnak állt. Ezt 
épp, hogy elvégezte, a szombathelyi premontrei 
gimnáziumba került.

„A Balaton-parti fiatalokból álló ellenálló cso
port vezetőjét, az első rendű vádlott Bata Ferencet 
én csak a siralomházban láttam két percig, amikor 
vezették ki valahová a kivégzés előtt. Egyébként 
életemben nem találkoztam vele! A másod rendű 
Ungár Józsefet, akit 1953-ban szintén kivégeztek, 
hat hónappal azelőtt ismertem meg, hogy letartóz
tattak minket. A másik öt ismerte egymást, én csak 
be lettem oda szúrva közéjük. Őket kémkedés, 
fegyveres összeesküvés miatt ítélték el, engem 
csak kémkedésért.”

Amikor 1952. október elején letartóztatták, a 
fűzfői gyárban dolgozott, mint gépésztechnikus.

„A szombathelyi gimnáziumból különbözeti
vel kerültem volna egyetemre. A Sas-hegyi Oleg 
Kosevoj Kollégiumba vittek. Olyanokkal kerül
tem össze, akik később ’híresek’ lettek. Hajómér
nöknek készültem. Azt mondták, ahhoz Lenin
grádba kell mennem. Szentpétervárról meg akar
tam ugrani nyugatra.”

Másfél év után már nem volt maradása, egész
ségügyi okokra hivatkozott, hogy hazakerüljön. 
Az NKVD kihallgatta Leningrádban, de tovább
passzolták, vonatjegyet adtak neki Moszkvába. 
Felülhetett volna a vonatra, de óvatosságból a je
gyet eladta, elrepült Moszkvába és a vasútállomá
son megnézte, kik várnak rá. A követségről haza
utazhatott.

„Batánál találtak valamit, műszaki leírást, amit 
nekem tulajdonítottak. Hogy igaz volt-e? Volt ben
ne valami igazság. A szovjet tanácsadóknak valójá
ban az volt a dolguk, hogy fölmérjék a gyárat. Az 
oroszok mit vittek Moszkvába? Amit tőlem kaptak.” 

1953. február ötödike, az első fokú ítélet. 
Tolner István és Kuthi Gábor azonnal elfogadta a 
börtönbüntetést, csak a négy halálra ítélt föllebbe
zett. Áprilisban hirdették ki a másodfokú ítéletet: 
tíz perc alatt újra kiutalták a másik négy halálos íté
letet! Az ávós „védőügyvéd” adta be a föllebbezé
süket.

„Visszajött három hónap után, Piros írta alá. 
Nem láttam, de azt olvasta föl az ügyeletes tiszt. 
Életfogytiglanra változtatta az ítéletet. Először 
Bata, Ungár ment föl, utána Hatvári Hugóval ket
tőnket vittek ki. Minket fölmentettek a halálos íté
let alól, kegyelmet kaptunk. Újra a hatodik emelet
re, a politikai osztályra vittek föl.”

’56. október 27-én bementek a forradalmárok a 
börtönbe, kiengedték. Két nap után lement a Mó
ricz Zsigmond körtérre, próbált kocsit szerezni, 
hogy lejusson Fűzfőre. Csak egy hullaszállító te
herautóra sikerült feljutnia: Polgárdin át ment 
Keszthelyre a Balaton-parton. Falvanként megáll
tak, rakták le a fiúkat. A zsákba tett vidéki srácok
kal. Ő Fűzfőn szállt le.

„Sokan kérdik ma is, miért kellett belekevered
nem, miért csináltam? ’50-ben, amikor kimenten 
Leningrádba, három-négy hete lehettem csak ott, 
amikor végigsétáltam a városon. Akkor szedték föl

a villamos vágányt a Nyevszkijen. Katonasapká
ban magyar hadifoglyok, a háború után öt évvel 
rab magyar honvédok törték fel az aszfaltot!” 

Nyáron itthon volt, a fűzfői munkások szóba 
sem álltak vele. Nyíltan megmondták, árulónak 
tartják, amiért ezek közé állt.

„Egyszer választania kell mindenkinek! Dön
töttem: ez így nem jó. Húsz éves, tizenkilenc éves 
voltam? Hogy ne lenne idealista egy húszéves 
fiú?! Bata tizenhét éves volt, amikor fölakasztot
ták. Kinek ártott?! Fiatal gyerek, aki érezte, hogy 
valamit tennie kell! Nem azért, hogy hőssé váljon; 
csak hogy a tükörbe nézhessen.”

Hazajött Ausztráliából. Egy éjszaka sétált Fűz
főn, a gyár kapujában a portás megkérdezte, mit 
akar. „Azt sem tudom, miért vagyok itt.” Hova va
lósi? -  kérdezte. „Én idevalósi volnék, csak azt 
nem tudom, mit keresek itt.” Hol lakik? -  kérdez
te tovább. „Sydney-ben.” Mit csinál? „Emlékezem 
régi dolgokra. Hazajöttem, mert ha békén hagy
nak, itthon akarok élni.”

Élete kétharmadát, szinte a teljes felnőtt életét 
kint töltötte el. Az élete ott játszódott le, mégis ha
zajött.

„Olyan mindegy, hol nyugdíjas az ember. És 
mégsem mindegy.”

A feleségével együtt mentek ki, Inotán tanítónő 
volt.

November 4-én hajnalban a szüleinél géppus
ka-ropogásra ébredt. Az oroszok Fűzfőn 
Tripolisznál agyonlőttek négy nemzetőr fiút. Hal
lotta, a székház mögötti épületekben sikongattak, 
az oroszok már rátörtek a nőkre. Ennivalót szed
tek össze, megetették az oroszokat, hogy lesze
reljék őket. Jöttek a haverok, jobb lesz odébbáll
ni, mert kezdenek előszivárogni az ávósok. 
„Veszprémbe mentem a feleségemért. Édesanyja 
az ávó mellett lakott. Aszófőn kötöttünk ki. A 
szomszéd faluban, Örvényesen a feleségem nagy
szüleié volt a malom. Aszófőn megházasodtam; 
nem volt polgári, csak egyházi. Bécsbe érve úgy 
éreztem, minél messzebb, annál jobb: jelentkez
tem Ausztráliába.”

Tanult, gépészmérnök lett, szerszám- és gépter
vező. A végén saját tervező irodája volt, felesége 
végig segített a munkában.

„Miért jöttem haza... Hiányzott a Balaton és a 
Bakony. Olyan honvágyam támadt, hogy akkor is 
hazajöttem volna, ha még mindig a kommunisták 
az urak, csak hagyjanak békén! Sydney-ben sak
kozhatnék a régi barátokkal a tengerparton, itt? Sé
ta este; ha Zircen a városban sétálok, senki sem is

merős. Mégis. Kinevettem az embereket, akik hon
vágyról beszéltek.”

Rábeszélte a feleségét: jöjjenek haza hat hónap
ra, nézzék meg, érdemes-e otthon élni? Ahogy ha
zaérkeztek, érezte, maradnak.

.. .Hogy mostanra, sajnos, változzon a helyzet. 
„Jönnek haza a barátaim, szétnéznek és mennek 
vissza, nem maradnak! Olyan mélyre süllyedt itt a 
betegellátás, hogy lehet, mi is visszamegyünk. Na
gyon szomorú, hogy idejut az ember. 75 éves va
gyok, ebből 42-t Ausztráliában éltem. Van-e még 
három évem?” -  kérdi. Hogy megérje annak a re
ményét, újra érdemes legyen a magafajta ember
nek Magyarországon élnie.

Ő idejutott; mi?... Valóban szomorú.
„Valaki az ablakunk alá hordja a szemetet. A 

feleségem, amikor felelősségre vonja, megkapja: 
Maguk nem magyarok! Ausztráliában magyarok 
voltunk, itt nem vagyunk azok?”

Itt? Itt valami más van. Az egykori Oleg 
Kosevoj tanoda tanítványainak az eldorádója.

(sarusi)

Juhász Gyula

Vértanúink
A föld alól, a magyarföld alól 
A vértanúk szent lelke földalol:

E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, 
Minden napoknál szebb és szabadabb!

A nap, melyért mi vérben esve el, 
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;

Hisz onnan árad, új világ felett, 
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

Szabadság minden népnek, aki él 
S halni tudott egy megváltó hitér,

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 
Mások szabad prédája, becstelen.

Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.

Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog

Rátok, ha az egekbe lobogón 
Igazság leng a lobogótokon,

Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.

A népek szent szövetségébe ti 
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.

A föld alól, a magyarföld alól 
A vértanúk szent lelke így dalol.

(Az aradi vértanúkra emlékezünk e költeménnyel.)



A KÉT MOLNÁR VILLA
I. RÉSZ

Véghely Dezső alispán nevét bizonyára sokan ismerik, mint Almádi alapí
tó atyáinak egyikét, aki nagyon sokat tett a település felvirágoztatása érdeké
ben. Egykori nyaralója, amelyik egy jelentős szőlőbirtokon helyezkedett el, 
általa épített formában ma is ál, a Ramada Szállodához tartozóan. A Véghely 
villáról és Véghely Dezsőről szóló részletes ismertetések az Új Almádi Újság 
1996/IV. és 1997/IV számaiban jelentek meg.

Kevesen tudják, hogy Véghely Dezső 1884-ben történt almádi megtelepe
dése után a család egyéb tagjai is építkeztek Almádiban. Véghely Dezsőné 
született Molnár Julianna testvérei, Molnár Lajos és Molnár Béla is nyaraló 
tulajdonnal rendelkeztek. Innen származik az „alsó Molnár-villa” és a „felső 
Molnár-villa” elnevezés, illetve megkülönböztetés. Tekintsük át röviden a két 
épület történetét, kiindulva az 1858. évi kataszteri felmérés jegyzőkönyveiből, 
valamint a hozzá tartozó térképekből.

Alsó Molnár villa, 1858 évi adatok.
Birtokos: Rostási Sándor földműves és felesége, Varjas Erzsébet.
Birtok részei: 4103 hrsz. rét gyümölcsfákkal 258 n.öl

4104 hrsz. rét 69 n.öl
4105 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal, pincével 1507 n.öl
Összesen: 1 katasztrális hold 234 négyszögöl

1872. október 7-i bejegyzés szerint 225 osztrák értékű forintért megvette 
Fenyő József vörösberényi lakos. Birtok állása: szőlő pincével, 1 k.hold 219 
n. öl. A birtok területe időközbeni kiigazítás folytán 15 n.öllel csökkent.

1889. augusz
tus 16-i bejegyzés 
szerint 520 o.é. fo
rintért Molnár 
Lajosné született 
Kenessey Eszter 
megvette a birto
kot.

1907. március 
6-i telekkönyvi 
adat értelmében a 
gyerekeik (szám 
szerint hat) örö
költék a birtokot, 
amely ugyan meg
osztva, de ma is a 
család leszárma
zottainak birtoká
ban van.

A telekkönyv
be nem jegyezték 
be az épület épí
tésének időpont
ját, ami akkori
ban pedig gya
korlat volt. Erre 
v o n a t k o z ó a n  
Véghely Dezső 
(alispán fia) nap
lószerű vissza
emlékezése ad 
támpontot. E sze
rint Lajos bácsi húzhatott anyámékhoz, mert amint Almádiban szüleim  
megtelepedtek, oda jöttek ők is nyaralni, először bérbe, majd megvették 
a Fenyő nevű vörösberényi paraszttól a telküket és építettek rá Lajos bá
csi tervei szerint, — aki ekkor már semmit sem látott — egy kényelmes 
nyári lakot.

Akkori szokások szerint a telek megvétele után, 1-2 éven belül építettek rá 
épületet. Ezt figyelembe véve a nyaraló építési ideje 1890-91-re tehető. Az 
épület fő dimenzióit tekintve, ma is áll, a Bajcsy-Zsilinszky 9. szám alatt. A 
korra jellemző faszerkezetű verandát sajnos beépítették, egyéb belső átalakí
tások mellett.

Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlete

1923. évi térkép részlete

Az épület képe 1900 körül



SZÜRETI FELVONULÁS

Az idén immár XVI. alkalommal vonult fel népviseletben, jelmezben a szüretet, a szőlőt, a mustot és a bort éltetők sokasága Balatonalmádi utcáin. Az indulás 
nehézségei után kellemes időben, három színhelyen mutatták meg kitartásukat és tudományukat a mindig helytálló néptáncosok és népdalénekesek. Külön 
köszönet nekik, mert jó időben, rossz időben, itthon és Almádit képviselve más tájakon számíthatunk hagyományőrző és jókedvű előadásukra. Ugyancsak di
cséretet érdemelnek mazsorettjeink, akiket a végig gyalogló várpalotai fúvósok zenéje kísért.

Köszönet társszervezeteinknek, a kertbarátoknak, a lovasoknak, autósoknak, a polgárőröknek, a sok támogatónak, felajánlónak, felvonulónak, termet 
díszítőnek, nótázónak, bor kínálónak, forgalom irányítónak, akik dolgoztak, vagy mulattak, vagy csak egyszerűen ott voltak és jól érezték magukat, nekik, 
illetve mindannyiunk örömére és szórakoztatására szántuk ezt a délutánt. Az estét pedig a báli mulatságnak, ahonnan a reggelig táncolok csendben hazatértek. 
(A szüreti képeket Fazekas Ferenc és Szögedi Miklós készítette.)

Ahhoz, hogy jövőre legalább ilyen színvonalú és népes legyen a felvonulás, sokat kell tennünk, és ehhez sok segítség kell, akár kétkezi, akár anyagi. Kérem, 
hogy aki teheti, adója 1%-ával (18923487-1-19), felajánlásával, munkájával tiszteljen minket, és várunk mindenkit, aki csatlakozni kíván hozzánk. Akik nem 
a szorgos előkészületet részesítik előnyben, Őket hívjuk, várjuk előadásainkra, rendezvényeinkre! Mi már tudjuk, hogy a család és a munka után a közösséghez 
tartozásnak milyen fontos szerepe van életünkben! Kívánjuk, találja meg mindenki azt az ajtót, ahol beléphet egy közösségbe! Mi, a miénket kitártuk...

Varjas Zoltán
a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke



A Ringató Balaton Táncegyüttessel Carcassonneban
A dél-franciaországi kisváros testvérbaráti meghívására felejthetetlen na

pokat töltöttünk a valamikori Spanyolországhoz tartozó Carcassonne-ban. 
Testvérvárosunk, Eggenfelden 30 éves carcassonnei baráti évfordulóján is
merkedtünk meg a Veszprém nagyságú francia város kulturális képviselőivel. 
Két évvel ezelőtt az Almádi Napok estéit tette varázslatossá a Carcassonne-i 
Balettcsoport. Látogatásukat most, augusztus végén viszonozhattuk.

Utunk során páratlan élményekben volt részünk. Első esténk a csodálatos 
Velencéé, a Rialtó, a Szent Márk tér esti fényben is lenyűgöző. Másnap Ve
rona, az amfiteátrummal, a Júlia erkéllyel, a korhű ruhába öltözött helybeliek
kel ámulatba ejtett bennünket. Aztán filmszerűen peregtek az események to
vább: kitárult előttünk a Földközi-tenger, Monaco, Monte-Carlo, ahol a bát
rabbak még a kaszinóba is bekukkantottak, s közben néhány hírességet is meg
pillanthattunk. (Elizabet Taylorról még fotók is készültek.) A következő nap 
a természet és környezet napja volt. A Francia Alpok Gran-Kanyonja 
(Verdon) lélegzetelállító élményt jelentett. Kilométereken át kanyarogtunk 
Európa egyedülálló természeti szépségében. Délután a tengerparton kóstolgat
tuk a tenger vizét, ami a maga nemében fantasztikus, de azért a Balatont nem 
feledteti. Este a filmpalota előtt térzenét hallgattunk és ámulva néztük az egy
szerű hétköznapon is áradó tömeget. Útban Carcassonne felé megálltunk 
Provance fővárosában, Aixban, amely egyébként Paul Cezanne szülővárosa 
is. Nimes közelében a Pont du Gard 3 emeletes római hídja nemcsak nagysá
gával, de épségével és látogatottsága szervezettségével is sokatmondó.

S aztán Carcassonne. A páratlan szépségű vár megismerése egy egész dél
utánba került. Aztán sebtében öltözködés, mert este a város főterén, a Camo té
ren várt ránk az első fellépés. A siker vitathatatlan. Másnap a lapok címolda
lára kerültünk színesben, sőt még a helyi televízió is hírt adott rólunk. Jártunk 
bor- és pezsgőfeldolgozóban, ismerkedtünk a francia szőlőfeldolgozás gépei
vel, helyi összefogásaival. Meglátogattuk Maryse balettintézetét, ahol nem ke
rülhettük el a balett-gyakorlatozást tükör előtt a férfinépség kritizáló tekintete 
mellett, hogy aztán mi kacaghassunk kedvünkre, mikor ők következtek.

Ezután a legemlékezetesebb fellépés a Carcassonne-i vár kapuja előtt. A 
Camo téri fellépés után nagy tömeg gyülekezett össze. Buzgón osztogattuk 
az almádi prospektusokat a kíváncsiskodóknak. Tolmácsaink, Tamara és Me
linda alig győzték a felvilágosításokat. A mellettünk levő körhintás erősítőjé
re kapcsoltuk fel a zenénket, táncosaink pedig Magda Balázs irányításával 
egymás után ropták a mezőföldit, a somogyi kanásztáncot, átöltözés alatt pe
dig hegedűsünk, Rásky Mihály magyar népdalokkal és magyar nótákkal szó
rakoztatta a lelkes közönséget. A körhinta megtelt kíváncsiskodókkal, s hálá
ból a tulajdonos tiketteket osztogatott nekünk és valamennyien magyar nótá
kat énekelve pillanatok alatt ott repdestünk a körhintán. A siker fantasztikus 
volt, a körhintás hálája a buszig kísért bennünket. Még hazafelé is hallottuk a 
francia rádióban Balatonalmádi-Carcassonne nevét.

Utolsó esténket a Senesse család magyar nemzeti színekkel feldíszített há
zában töltöttük az úszómedence mellett szervírozott pikniken. A nótázgatás 
közben vendéglátóink filmen idézték fel az Almádiban töltött szép napokat, 
ígérve, hogy szívesen jönnek ismét Magyarországra, hozzánk, barátaikhoz. A 
hajnali reggeli után érzékeny búcsút vettünk tőlük és irány Németország. Út
ban Eggenfelden felé Svájcban, Lausanne-ban megállva megcsodáltuk az 
olimpiai létesítményeket, a Genfi-tó partjáról elénk táruló francia hegyeket, s 
a monumentális katedrálist.

Testvérvárosunk képviselőivel együtt ünnepeltük Eggenfelden és Bala
tonalmádi 10 éves barátságát. Werner Schießl és Keszey János polgármes
ter urak, majd Gottfried Anders és Silló Piroska, a baráti társaság elnökei 
köszöntői után az elismerések átadása következett. Tánccsoportunk ismét 
remekelt, ezúttal német tánccal is, majd pedig -  Orbán Dénes zenéjére - tánc
ra csalogatva a többieket vált igazán ünnepivé a hangulat. Tíz nap után Salz
burgon és a Salzkammerguti-tavak hegyes-völgyes vidékén keresztül irány 
Balatonalmádi!

Köszönet a francia Senesse családnak, a kapcsolatot és a lehetőséget meg
teremtő korábbi polgármesterünknek, Pandur Ferencnek, a szervező Silló Pi
roskának, Balikóné Zsuzsának, akik mindent megtettek, hogy élményekkel 
telve eredményesen képviselhettük városunkat, s természetesen a Ringató Ba
laton Táncegyüttes minden tagjának.

Rásky Mihályné
az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság nevében

Nyáresti gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt
Nem panaszkodhattunk idén a nyárra, hiszen volt gyümölcsérlelő meleg, 

aranyat érő eső, tükörsima Balaton, és voltak feledhetetlenül szép napnyug
ták, holdvilágos, beszélgetős, gondolatébresztő éjszakák. Az egyik legszebb 
napon került sor augusztus 18-án a Káptalanfüredi Fürdőegyesület immár ha
gyományos „kulturális” összejövetelére. Fejlődik a hírverésünk, hiszen még 
a déli partról is érkeztek ismerőseink, hogy meghallgathassák a Magyarnak 
lenni jó mottójú műsorunkat, amelyen Radványi Balázs, a Kossuth-díjas Ka
láka Együttes tagja, és régi közreműködőnk, D. Müller Mária közvetítette ma
gyar költők témával kapcsolatos gondolatait.

Az eredményről szerencsére nem látszott, de igen nehéz volt idén összevá
logatni mondanivalónkat, hiszen egyrészt a felnőtteken kívül a gyermekekhez 
is kívántunk szólni, a klasszikus zene helyett pedig a Kaláka stílusból kísérel
tünk meg egy olyan összeállítást, mely jellemző az együttesre, de élvezhető 
minden korosztály számára. Nem mondtunk le arról, hogy Petőfi Sándor Ma
gyar vagyok című költeményével beültessük a hallgatóság gondolataiba és 
szívébe az est alaphangulatát. Ehhez Arany János A világ, és Keszely Ferenc 
Nagymegyer, nagy magyar című verse kapcsolódott megzenésített formában.

A „komolyságot” Gyimóty Gábor Nyelvlecke című költeménye kezdte ol
dani, ahol egy emberként csodálkozhattunk rá a magyar nyelv hihetetlen gaz
dagságára, amire egyetlen szó, a „megy” ige szinonimái szolgáltatták az ala
pot. A nyelv játékosságára ezek után számtalan „Kaláka” gyerekdal vonta ma
gára most már a gyerekek figyelmét is. Nem hatottak idegenként végezetül D. 
Müller Mária Mécs László versei, aki a felnőttek felelősségére figyelmezte
tett. Rajtunk múlik, hogy mennyi új kis magyar születik, mennyire szép vilá
got tudunk feléjük közvetíteni, mennyire fogják fontosnak tartani magyarsá

gukat, mennyire ismerik meg, és mennyire fognak vigyázni gazdag nyelvi kin
csünkre.

A gondolatébresztő este igen jól sikerült, ezt mutatta a műsort követő, bo
rozgatás melletti kötetlen beszélgetés. Reméljük, polgármesterünk sem érez
te magát rosszul közöttünk, mi pedig megtisztelve éreztük magunkat jelenlé
tével, hiszen ez volt az első alkalom, hogy esténkre szóló meghívásunknak a 
város első embere is eleget tudott tenni.

Kacskovics Fruzsina 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület



Gondolatok halottak napjára
Gyertyafény, krizantém, hideg, eső, utazás, évente egyszer-kétszer látott 

rokonok, néhány családi történet: mindenszentek ünnepe és halottak napja. 
Talán egy kicsit mindenhol más, de mégis hasonló mindenütt. Kikerülhetet
lenül előkerül a halál gondolata. A külsőségek, hagyományok segítenek ab
ban, hogyan is viselkedjünk, ha előkerül a halál témája, és abban is, hogy ne 
kelljen belegondolnunk, beszélni róla.

Nem része az életünknek a halál, a halál tudata. Valami távoli, nagy isme
retlen valami, hirtelen és borzasztó tragédia, ami szerencsére mindig mással 
történik meg. Éppen ezért tehetetlenül és félve állunk egy-egy rokon, barát, 
munkatárs betegsége, balesete előtt, és nem tudjuk, mit kellene tennünk. Bor
zaszt minket a kórház az összes felszerelésével, az elviselhetetlen szagokkal, 
jajgatásokkal, és a beteg, akinek nem tudjuk, mit mondjunk. Pedig egyszerű: 
bármelyik percben mi is felehetünk épp úgy. Mire vágynánk? Jó szóra, a seb 
átkötésére, egy pohár vízre, a párna megemelésére, egy imára, kézfogásra a 
sötétben, hogy mindig legyen ott valaki, mert a szegény kis lélek didereg és 
fél a nagy út előtt.

Legyünk bátrak, és segítsünk az elmenőknek, ne hagyjuk őket egyedül a 
kórház rideg, személytelen falai közt. Ne hazudjunk, ne nehezítsük meg az 
utolsó heteket, napokat a hazug játékkal: meggyógyulsz. Engedjük inkább be
szélni az elkészülőt arról, hogy fél. És így áldottak leszünk: Jöjjetek Atyám ál
dottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése 
óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok ... mezí
telen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok ... amikor 
ezt megtettétek egynek legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. (Mt. 25, 34 
és 40) Mert ha már elmentek, késő. Mit tehetünk, mi marad: gyertyafény, kri
zantém és néhány ima.

Szabó Kalliopé

Márti
Döbbenetes volt a csönd a barátok körében, amikor megkaptuk a hírt. 

Elment a Márti. Kerestük a szavakat, fojtogatást éreztünk a torkunkban, 
hihetetlennek tűnt, hogy Ő nincs többé.

Gyürkyné Zámbó Márti egyéniség volt, jelenség a városban. Szerette e 
csodálatos vidéket, különösen Almádit, ahol kiteljesedett az élettere. Nap mint 
nap feltűnt a város különböző pontján elmaradhatatlan bevásárlókosarával, 
mindenkihez volt egy jó szava, és röpke idő alatt egy-egy közömbös társaság 
állóvizét felkavarva suhant tovább. Hajtotta valami belső erő, valami jobbító 
szándék, tenni akarás az emberekért, a városért és a szeretett Balatonért. Aktív 
részese lett a közéletnek.

Baráti összejöveteleken már vártuk, mikor érkezik, hiszen akkor felforró
sodtak a viták, megélénkült a párbeszéd. Elmaradhatatlan humora, életes 
nevetése örökké megmarad bennünk. Sok helyen megfordult az országban, a 
főváros egy ideig lakhelye volt, de mindenkor ide, a Balaton partjára vágyott 
vissza. Az otthon és a család összetartó ereje számára mindent jelentett.

A nagy tó partján, a hegyoldalban, a borongós, szeles napok után Márta 
temetésekor kisütött a nap. Megcsillant a víztükör, búsan megkondult a 
harang. Felsőörs, a szülőhely befogadta őt, ott nyugszik teste, itt álmodik lelke 
a Balaton fölött.

A barátok nevében:
Veszeli Lajos

XXX

Mi almádi fideszesek búcsúzunk Tőled és osztozunk családod gyászában. 
Nem felejtjük el emberi tartásodat, önzetlenségedet, felelősségtudatodat. 
Minta marad hazaszereteted, ami mindnyájunk számára követendő példa.

Sokszor felelevenedik bennünk azoknak a hosszú beszélgetéseknek az 
emléke, ahol okos gondolataidat, ötleteidet hallgattuk és szívből együtt 
örültünk sikereinknek, Veled bánkódtunk kudarcainkon. Biztosan tudtuk 
Rólad, hogy mindenkor jót akarsz: tenni és tenni a városért, a hazáért. A Fidesz 
országos kongresszusain Te képviseltél bennünket, tudtuk, továbbadod a mi 
hitünket, és közvetíted akaratunkat.

Az almádi csoport nevében ígérjük, hogy megőrizünk emlékezetünkben. 
A széked üresen maradt, a sorainkból hiányzol, de lelkünkben mindörökké 
élni fogsz!

A Fidesz balatonalmádi csoportja

AZ ÓVODAI BEFOGADÁSRÓL 
DIÓHÉJBAN

Az óvodáskor beköszönte minden családban az első olyan élethelyzet, ami
kor a gyermek a meleg családi fészekből az intézményi nevelésbe lép át. A 
gyermekek életében többnyire az első nevelési színtér, ahol a társas együttmű
ködés szokásait gyakorolhatják: a bölcsőde vagy az óvoda.

A beszoktatás folyamata egyéni gondoskodást követel meg az óvónőktől, 
hiszen minden gyermek más, adott esetben azonos problémák kiváltó oka is 
lehet teljesen más. Nincs kész megoldás, mindenkihez külön-külön kell meg
találnunk a kulcsot. Már a beíratáskor találkozunk először a leendő óvodással. 
Egy későbbi időpontban beszélgetünk a gyermekről: milyen tulajdonságai 
vannak, milyen ételeket kedvel, mi a kedvenc meséje, dala, milyen büntetési 
és dicsérési formákat alkalmaznak otthon a nevelésben. A kisgyermek is be
nyomásokat szerez: megnézheti a játékokat, ismerkedhet velük, ismerős gye
rekeket fedezhet fel a csoportokban.

A befogadás idején a szülővel (általában az anyával) közösen ismerkednek 
az óvodával, az óvoda életével. Az első napokban rövid időre jönnek „látoga
tóba”, aztán, ha már otthonosan mozog, Anya akár el is mehet néhány órára. 
A hét második felében már itt is ebédelhet, a következő héten pedig már itt 
aludhat. Érdemes hétfőn kezdeni a beszoktatást, hogy a hétvége ne szakítsa 
meg a megkezdett folyamatot. A szülők távollétében a pedagógusok és a daj
ka nénik kiemelt figyelmet fordítanak az új gyerekekre. Ez lehet közös játék, 
vagy akár babusgatás, ha arra van szükség. Az elnyújtott befogadási időszak
nak nem minden szülő örül, de amikor látják, hogy ez nem az óvónők kényel
mét, hanem a gyermekük érdekét szolgálja, már támogatják ezt a megoldást.

Az új óvodások számára nagy kihívás az óvodai élet ritmusának megisme
rése: például miért kell kezet mosni? Ezt először még nem értik, de néhány 
nap múlva már tudják: ezután étkezés következik. Minden tevékenységnek -  
legyen szó levegőzésről, közös játékról, vagy csendes pihenőről -  van egyfaj
ta szertartásrendje. Nem könnyű az új szokások, a napirend, az új szabályok 
megtanulása. Az óvó nénik azonban kedvesen elmondják, hogyan szokták ezt 
vagy azt csinálni, és ebben segítenek a nagyobb óvodások és a testvérek. A 
szülők és az óvónők közötti együttműködés első lépcsője az ekkor kialakult 
bizalom, a gyermek befogadásának alapja, hiszen a szülőben gyakran több fe
szültség van, mint a gyermekben.

Gyakran felmerül a kérdés: tiszta, vagy vegyes csoportba szokik-e be a 
gyermek könnyebben? A tapasztalat az, hogy egyre kevesebb óvodai csoport 
indul azonos korcsoportú gyermekekkel. A tiszta korcsoportú közösségbe va
ló beszoktatás hátránya, hogy hiányzik a mintaadó kortárs, nem tudják segí
teni a beilleszkedést a testvérek, a nagyobb ovisok. Ez még akkor is igaz, ha 
tudjuk, hogy ebben az életkorban és ebben a helyzetben számukra elsősorban 
a felnőttek személye fontos, ők azok, akik pótolhatják a hiányzó szülőt, old
hatják a hiány okozta feszültséget.

Néhány jó tanács a szülőknek.
• Készüljünk fel az óvodára! Beszélgessünk róla, játsszuk el babákkal, 

plüssállatokkal az óvodai élet egy-egy jelenetét, olvassunk óvodáról szó
ló meséket, sétáljuk el az óvoda felé.

• Amikor már kicsit otthagyjuk reggelente, sose csapjuk be, eszünkbe ne 
jusson búcsú nélkül megszökni előle. Köszönjünk el tőle, és pontosan 
mondjuk meg, hogy mikor jövünk érte (pl. ebéd előtt vagy után).

• Ha már elbúcsúztunk tőle, határozottan induljuk a dolgunkra. Ne fordul
junk vissza újra, ha a kicsi sír. A többszöri búcsúzkodás csak azt az érzetet 
erősíti a gyermekben, hogy valami rossz történik vele, nincs biztonságban.

• Bízzunk az óvónőkben és az óvodában! A gyermekek érzékenyek, és ha 
azt érzik, hogy szüleik bizalmatlanok, ők is azok lesznek. Ha viselkedé
sünk azt sugallja gyermekünknek, hogy biztonságos, jó helyen van, ha
mar az új élményekkel lesz elfoglalva.

• Tekintsük partnernek az óvónőt, osszuk meg vele bátran gondolatainkat, 
ezzel sokat segíthetünk, hogy gyermekünket megismerje.

• Kezdetben a legtöbb gyermek tiltakozik a változások ellen. Gyakran elő
fordul, hogy ilyenkor sírnak, toporzékolnak. Ez így természetes, legyünk 
vele türelmesek ebben a számukra nagyon nehéz időszakban.

• A beszokást segíti az is, ha a kisgyermek magával hozhatja valamelyik 
kedvenc játékát.

Szeretettel várunk minden leendő óvodást.

Gimnáziumi hírek
A Yorkshire grófságban, Beverleyben lakó dr. Peter Allinson és Valerie 

Allinson tett látogatást a gimnáziumban szeptember végén. Mindketten majdnem 
öt évig tanítottak Balatonalmádiban, ami egyedülálló az intézmény történetében, 
mivel a legtöbb anyanyelvi lektor egy, vagy két évig taníthatott csak itt.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai, tanárai és 
iskolavezetése őszinte köszönetét fejezi ki Schildmayer Ferencnek és felesé
gének az intézmény könyvtárának felajánlott 20 évfolyamnyi National 
Geographic Magazine példányaiért, amelyet a tanulók azonnal birtokba is vet
tek. Az intézmény megújult honlapján - www.dlsb.hu/uj - Keszei Szilvia 
könyvtáros folytatólagosan közzéteszi a nagylelkű adományozók neveit, ame
lyek az ajándékozott példányokba is bekerülnek. CzS

http://www.dlsb.hu/uj


Radnóti Miklós

Razglednicák 4.
Mellézuhantam, átfordult a teste 
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, - 
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -  
Der springt noch auf - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31.

Hagyomány lett a gyalogos 
zarándoklat

Negyedik éve indulnak el Kisboldogasszony búcsú ünnepére, Sümegre, a 
gyalogos zarándokok Almádiból. Az idén már országosan is meghirdetett ese
ményre nemcsak a környékből, hanem távolabbról, például Budapestről, Sze
gedről is érkeztek lelkes zarándokok.

A zarándoklat nem teljesítménytúra. Napi 30 kilométer fiataloknak köny
nyen megtehető, a 70 éveseknek már a teljesítőképesség határa, mégis min
denkinek sikerül elérni a kitűzött célt. Miért? Mert ami látható, a gyalogolás, 
az a legkevésbé lényeges. A zarándoklat lehetőség: kiszakadás a mindennap
okból, egyedüllét, csend, ima, gondolkodás, és sok-sok lelki beszélgetés. Sé
ta a földi és mennyei határán.

A zarándoklás: ősi jelkép, jelképe életünknek, mely egy szép, néha küzdel
mes, fájdalmas vándorlás a célig. Mi a cél? Nem hinném, hogy csak egy ko
porsó és egy gödör. Mire végigmegyünk az úton, megérünk valamire, ami 
szebb és jobb, mint elképzelni lehet. Remélhetőleg: ez a cél.

Jó ezt kicsiben néha végigélni. A zarándokok is végigmennek az úton, tár
sakkal, akiket nem mindig maguk választottak. Tűrnek fáradságot, esőt, hide
get, vérző lábakat, közös szállásokat, míg megérkeznek a célhoz, a sümegi 
csodatévő kegyszoborhoz. És jó hinniük azt, hogy hazaértek, és az imában le
hetnek teljesen őszinték, és gyermekek.

Sz. K .

Waldorf hívogató
Szülők egy csoportja tavasz óta szervez játszóházi foglalkozásokat a Pannóni
ában, Waldorf irányban tevékenykedő óvópedagógusok vezetésével. A játszó
ház célja, hogy bemutassa egy Waldorf óvoda hétköznapjait, tevékenységeit, 
megismertesse az érdeklődőket ezzel az alternatív pedagógiai módszerrel.

Milyen is a Waldorf módszer? Ezt pár sorban nehéz megfogalmazni. Termé
szet közeli, természetes anyagokkal és játékokkal dolgozik, engedi és segíti a 
gyermek egyéni képességeit kifejlődni, szabadságra nevel, a felnőttel együtt vég
zett tevékenységet hangsúlyozza (pl. közös kenyérsütés), a gyerekeknek utánzás
ra méltó példát nyújt, a természet körforgását követő ritmust ad... A mai felgyor
sult világban a Waldorf óvoda a gyermekek számára a nyugalom szigete.

A játszóházban tapasztalt érdeklődés alapján célul tűztük ki egy Waldorf szel
lemiségben működő óvodai csoport létrehozását és működtetését Balatonalmá
diban. Úgy érezzük, hogy ezáltal lehetőségünk van tenni valamit gyermekeink 
jövőjéért. Szeretettel várjuk azon családokat, akik 7 éven aluli gyermeke(ke)t ne
velnek és hasonlóan éreznek, vagy megismerkednének a Waldorffal.

A foglalkozásokat minden páros hét keddjén, 17 órától tartjuk a Pannóni
ában. E-mail címünk: waldorf@freemail.hu

a kezdeményező szülők

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány a 2006-os évben az adó 1%-ából 

felajánlott 109.833 Ft támogatást sportszerek (labdák, mezek) vásár
lására és útiköltségre fordította.

A gyermekek nevében ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget.
Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

Köszönetnyilvánítás
A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1%-ából felajánlott 433.359 

Ft-ot tanulóink erdei iskolai támogatására, néptánc oktatásra, diáksport támo
gatására, iskolai rendezvények szervezésére, tantermek festésére, meszelésre 
fordította.

Az Almádi DSK az adó 1%-ából felajánlott 13.825 Ft-ot sportszerek vá
sárlására és útiköltségre fordította.

Tanulóink nevében ezúton is köszönjük a felajánlott támogatást!
Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány és az Almádi Diáksport Kör

A balatonalmádi napköziotthonos 
óvodák szakértői vizsgálatáról

(összegző vélemény)
2007. májusában Balatonalmádi Város Önkormányzata oktatási és kultu

rális bizottságának felkérésére egy megbízott tanügyigazgató, óvodai szakér
tő szakmai vizsgálatot végzett a város óvodáiban. E vizsgálat tapasztalatait 16 
oldalas dokumentumban foglalta össze. Most erről szeretném tájékoztatni a 
város érdeklődő lakosait.

A vizsgálat lényegében 3 témakört ölelt fel.
1. A működés törvényessége. Megállapítása szerint az óvodák valamennyi 

dokumentuma a jogszabályi feltételeknek megfelel, azok frissítése és karban
tartása folyamatos. A szülőket megillető jogok ismertek, ezek a működési fo
lyamatban érvényt is kapnak. Ugyanez elmondható a nevelőket, nevelőtestü
letet megillető jogokról is.

2. Szakmai tevékenység. Az óvodák a „differenciált óvodai bánásmód” 
(D.O.B.) szemlélete szerint dolgoznak. E program kipróbálásában és gyakor
lati kimunkálásában ma már 17 éves tapasztalatra építhetnek. Az országosan 
is elismert nevelési program gyakorlatát megyénk és más megyék pedagógu
sai is látogatták itt az óvodában. E nevelési módszer messzemenően tiszteli a 
gyermeket, a gyermekkori sajátosságokat. Az ismeretnyújtás feltételeinek 
megteremtésében elengedhetetlenül fontos az óvodapedagógus szituációérzé
kenysége. Fejlődéspszichológiai kutatások szerint óvodáskorban a gyermekek 
még nem készek a direkt tanítás befogadására. A tanulás és annak lehetősége 
azonban minden tevékenységükben -  de főleg a játékban -  benne van. A já 
ték összefügghet, keveredhet más tevékenységformákkal, melyek befolyásol
ják az ismeretszerzést.

Megfigyelhető, hogy a gyermekek többsége a korukat meghaladó fejlődé
si mutatókkal rendelkezik. Egymáshoz való kapcsolatuk kiegyensúlyozott, fi
gyelmesek egymással. A csoportokban érzékelhető a nyugodt, feszültség- és 
hajszolás-mentes tempó. Ez fontos a kisgyermekek idegrendszeri épsége és 
egészsége védelme érdekében.

3. Minőségirányítási tevékenység. 2004. szeptemberétől a Kt. előírása ér
telmében elindították a Comenius I. partnerközpontú működés modelljét. Ez 
új munkaformát vitt az intézmény életébe. A rendszerépítés tovább folyik, is
mereteiket tovább mélyítik ezen a területen.

A partneri elégedettségmérések eredményei jónak mondhatók. Természe
tesen mindenki elvárásának az óvodák sem tudnak 100 %-osan megfelelni, de 
törekednek rá.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a végzett munkáért köszönetét feje
zi ki az óvodák nevelőtestületének.

Anyanyelvi rovat

Blabla... - „magasságában”
Az első részben már felsorakoztattam egy sereg példát a fölösleges szavak, 

kifejezések használatára. Ezt folytatom most.
A barátom mondja találkozásunkkor: Valószínűleg, hogy eljön majd a fe

leségem is. Minek ide a „hogy"? Ez nemcsak fölösleges, hanem csúnya is. Eh
hez hasonló: Nyilván, hogy igazad van - ehelyett: Nyilván igazad van. Talán 
ez járhatott a fogalmazó fejében: Nyilvánvaló, hogy igazad van - ez elfogad
ható, mert az utóbbiban a nyilvánvaló az állítmány, míg az előbbiben nem a 
nyilván az állítmány, hanem az igazad van.

Lassan divatszóvá válik a „magasságában" valamilyen időpont körülbelü
li megjelölésére: 4 óra magasságában. Ez a szó itt teljesen fölösleges; egysze
rűen értelmezhetetlen. Helyesen: 4 óra körül, 4 óra tájban, 4 óra felé. Vagyis 
ez a nem kívánatos divatszó elnyomja az egyéb, helyes kifejezéseket. Bár egy
re többen használják, ne engedjük nyelvünkben meghonosodni! Grétsy tanár 
úrnak van egy remek kis könyve: Anyanyelvi őrjárat (amit cikksorozatomhoz 
egyébként is igénybe vettem) e témáról, a szó helyes használatáról a követke
ző példát említi: „Ha repülőgépen ülök, és azt mondom az útitársamnak ‘Most 
Debrecen magasságában járunk’, akkor ebben a mondatomban valóságalapja 
is van a magasságában szóalaknak, hiszen, ha jól érzékeltem, csakugyan Deb
recen fölött szállt el a gép". De „szálljunk" tovább! Szóltam neki, hogy ne
hogy elfelejtsen eljönni. Bizony, ez is elég gyakori hiba, hiszen itt a hogy fö
lösleges: Szóltam neki, nehogy elfelejtsen eljönni - így helyes!

A villamoson hallottam (de már másutt is): Nem is van ilyen műsor. Szí
vesen kijavítottam volna, de ott nem tehettem, itt megteszem: Nincs is ilyen 
műsor. Becsüljük meg ezt a szép, tömör szavunkat: nincs, mert ez sok más 
nyelvben hiányzik. Hogy mondja a német? Ich habé kein Geld, vagy Es gibt 
kein Geld dazu (Nincs pénzem, ül. Ehhez nincs pénz.)

Egy időskorú embernek szüksége lehet sétabotra - olvasom. Nem lenne elég: 
Egy idős embert írni? Egy másik hírben ez áll: Egy 72 éves idős asszonyt elgá
zolt a villamos. Ha megmondtuk a korát, akkor már fölösleges hozzátenni az idős 
jelzőt. De éppen ilyen ez is: Egy 12 éves fiatal gyerek lopott a boltban. Blabla.

Legközelebb folytatom.
Láng Miklós

mailto:waldorf@freemail.hu


Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata - 

Rokfortos hús
Készíthetjük csirkemellből vagy pulykamellből. Fél kg húst csíkokra vá

gunk, enyhén sózzuk, majd kevés olajon lekapatjuk. Egy fej vöröshagymát fel
aprítunk, a húsra tesszük, kicsit együtt sütjük. Maroknyi diót durvára vágunk, 
a húsra tesszük. 10 dkg rokfortot reszelünk rá, majd 2 dl főzőtejszínt öntünk rá. 
Az egészet átforraljuk. Kínálhatunk mellé orsótésztát, de rizs is illik hozzá.

Legényfogó
Tészta. 5 dkg margarin, 2 egész tojás, 10dkg cukor, 2 evőkanál meleg víz,

1  kávéskanál szódabikarbóna, 40 dkg liszt. Az egészet összegyúrjuk, 3 cipót 
készítünk belőle. Tepsi hátán 3 lapot sütünk.

Krém. 4 evőkanál lisztet fél liter tejjel, 1 csomag vaníliás cukorral 
megfőzünk.25 dkg margarint 18 dkg cukorral kikeverünk, majd besamellel jól 
kikeverjük.

A fele krémet az egyik lapra kenjük, majd a maradék krémbe egy púpos 
evőkanál kakaót keverünk, és a második lapra kenjük. A harmadik lapot a te
tejére tesszük. Olvasztott csokoládét kenünk a tetejére. Néhány órára hűtőbe 
tesszük, majd fölszeljük.

Fű, fa -  orvosság

Szilva
A szilva az egyik legigénytelenebb és leggyakoribb gyümölcsünk. Kitűnő 

lekvár, befőtt készíthető belőle a téli hónapokra. Értékes tápanyagokat tartal
maz frissen és aszalva egyaránt. Gyógyító hatása igen sokoldalú.

A friss szilva rendkívül gazdag káliumban, ami a vér sav-lúg tartalmának 
egyensúlyát segíti elő azoknál, akik sok fehérjét és keményítőt, kevés gyümöl
csöt, zöldségfélét fogyasztanak (10 dkg aszalt szilvában 757 mg kálium találha
tó). A kálium ugyanakkor szabályozza, normalizálja a szív ritmusát és segít a 
test salakanyagainak kiürítésében. A szilva és aszalt szilva az egyik legjobb vér
tisztító, ugyanakkor csökkenti a vérnyomást, valamint a vér koleszterinszintjét.

A szilva frissen serkentőleg hat a gyomor működésére és a belek mozgá
sára, de az aszalt szilvában is minden megvan, ami a friss szilvában, csak sű
rítve, töményebb mennyiségben.

Köztudott, hogy székrekedés ellen a legeredményesebb az aszalt szilva le
ve (a leáztatott szilvát húsz percig főzzük, majd hagyjuk lehűlni), amelynek 
rendkívül magas az ásványtartalma. Ha naponta fogyasztunk ilyen lét, ser
kenthetjük vele a vese működését, de hasznos belső vérzések gyógyításában 
is. A leáztatott szilvalé a káliumon kívül egyik leggazdagabb forrása a vasnak, 
kalciumnak, magnéziumnak és foszfornak.

Október 27.: horgásznap
9 óra -  Gyermek horgász verseny Helyszín: Balatonalmádi 4 méteres partsza

kasz. Szervező: HEVMESZ -  Scher Csaba -  70/392-71-95.
10 óra -  Ünnepélyes megnyitó. A rendezvényt köszönti: Fábiánné Sáray An

na, mb. igazgató, PKKK. A rendezvényt megnyitja: Dr. Táncsics Ala
dár, elnök, HEVMESZ. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár nagyterme.

10. 15 óra -  Kulturális bemutató művészeti csoportjainak közreműködésével. 
Dal-Ma Egyesület -  műv. vezető: Völler Adél * Acro Dance Rock and 
Roll SE -  edző: Tromlerné Rusz Rita. Helyszín: Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár nagyterme.

11 órától folyamatosan: horgász témájú filmvetítések a nagyteremben.
11-14 óra között a Vízimúzeumban a kiállítás mellett horgászattal és a múze

ummal kapcsolatos kérdőívek várják az érdeklődőket.
12. 30 órától -  A FESTŐ ÉS A GYEREKEK. Közös munka és rajzolás Bor

bély Béla festőművésszel. Helyszín: Vízimúzeum.
11 óra -  CASTING vetélkedő (célbadobás horgászbottal szárazföldön). Hely

szín: Pannónia előtti platánok alatt (eső esetén a nagyteremben).
12. 30 óra -  CASTING verseny a horgászverseny résztvevői számára. Szerve

ző: Benke László -  70/215-43-95Helyszín: Pannónia előtti platánok 
alatt (eső esetén a nagyteremben).

14 óra -  HORGÁSZTAM A BALATONON c. gyermekrajz kiállítás megnyitó
ja és eredményhirdetés. Köszöntőt mond: Kiss György Károly, címze
tes egyetemi docens, igazgatóság elnöke- cégvezető, Balatoni Halászati 
ZRt. Közreműködnek a Kosa György Városi Zeneiskola növendékei. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előcsarnoka.

15 óra -  Találkozó a Magyar Horgász szerkesztőségével. A beszélgetést ve
zeti: Szalay Ferenc, a Magyar Horgász főszerkesztője Helyszín: Pannó
nia olvasóterme.

16 óra -  Zenés gyermekműsor és közös tánc az Iciri Piciri Együttessel.
(Kádárné Hegedűs Veronika és Kloó Bernadett) Helyszín: Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme. Szervezők: Veszprém Me
gyei Horgászegyesületek Szövetsége * Balatoni Halászati ZRt. * Pan
nónia Kulturális Központ és Könyvtár.

Almádi anno... 2.

Vendégvárás, vendéglátás
Nem győzöm hangsúlyozni, amit én írogatok, korántsem hasonlítható 

Schildmayer Ferenc barátunknak az Almádi történetében leírtakhoz, ahol a 
régmúlt Almádi eredetét, történetét időrendi pontossággal, levéltári adatokkal 
alátámasztottan teljes történeti hűséggel írta le. Én csak „ülök és mesélek” ar
ról a korszakról, amely az életemben tudatosulhatott. Sem a teljesség, sem az 
időrendiség nálam nem lehetett szempont.

Tehát a 30-as évektől a vendégvárás főképpen az alakuló panziórendszer
ben teljesedett ki. Volt egy-két nagyobb szobaszámmal bíró létesítmény (Pan
nónia, Abbázia), de túlnyomó többségben nagyrészt konyhát is üzemeltető 
panziók létesültek, működtek. Néhányat talán felsorolnék: Családi, Stelher, 
Jákóy, Jó, Strand, Gyökér, Somody, Majbó, Balaton, Mogyoró stb. A fentie
ken kívül volt a reformátusoknak, a vasutasoknak, a postásoknak külön üdü
lőjük. A panziós rendszerben a vendégek visszajártak, kapcsolatuk a tulajdo
nossal igencsak szívélyes volt. Tehát érződött a vendégszeretet.

Ez a rendszer 1952-ig igen jól működött. A továbbiakban a hatszobásnál 
nagyobb épületek államosítás után szakszervezeti üdülők lettek. Itt már nem 
a vendégszeretet, hanem a kifüggesztett házirend volt a követendő.

Visszatérve a korábbi időkre, a vendégek fogadása a vasútállomáson kez
dődött. A délelőtti vonattal érkezőket a panziók londinerei fogadták. Tányér
sapkájukon a panzió nevével ajánlották szolgáltatásaikat. Ha az érkezőnek ez 
nem volt elég megfelelő, az állomással szemben, az Abbázia épületében mű
ködött egy turisztikai hivatal, vezetője dr. Nyárády György, nyugalmazott 
egyetemi tanár, kormányfőtanácsos. Itt kaphatott a kedves vendég ajánláso
kat igényének megfelelő elhelyezésre. E hivatalban a szobájukat kiadók beje
lentették, hol, hány szobával, milyen komfort fokozattal, milyen árban kínál
ják magukat. Az itt kapott címre egy alkalmazott elkísérte a vendégeket, majd 
az itt hagyott bőröndöket utána vitte. Persze volt a kor technikájának megfe
lelően az állomásnál csomagszállító szolgálat is. Standjukon sorba álltak, és 
várták a plattform talicskájukkal a vendégeket. 1. számú egyensapkával Lajos 
bácsi, 2. számúval Beke bácsi, 3. számúval Ihász bácsi, és mások is. Volt 
ugyanitt személyszállítási szolgálat is. Német Dani bácsi a Fordjával, Kiss Im
re Chevrolettel, Sarvajsz Magosixszel, Majbóék Fiattal, Blesz Ottó változó 
kocsival.

A turisztikai irodában én voltam 1943 nyarán fenti főnököm segítsége.
Valahogy így zajlott Almádiban a szívélyes vendéglátás akkor.

Majbó Gábor

Polgári Esték Balatonalmádiban

Tisztelettel meghívjuk Önt és Családját fórumunkra, 

amelyet 2007. november 16-án, pénteken 18 órakor tartunk 

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében, 

Balatonalmádiban.

Mit kell vagy kellene tudni az EU-ról 2007-ben 
Magyarországon?

Az est vendége: De Blasio Antonio

Az Európai Parlament magyar képviselője 

(Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság)

A fórum tervezett témái:

- Az EU megalakulásának és történetének rövid áttekintése

- A jelenlegi erőviszonyok, pártok-pártszövetségek a Parlamentben

- Nyelvpolitika az Európai Unióban

- Regionális fejlesztések és energiapolitika az EU-ban

- Új környezetvédelmi kihívások a globalizáció tükrében

- „Áldás vagy átok?” -  Euro-szkepticizmus

Az est vendéglátója és a vendég beszélgető társa:

Németh Attila, ny. egyetemi oktató

Rendezők: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

és a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség balatonalmádi szervezete



Berény Kupa 
lovas-tájékozódási verseny

Négy istállóból 57 lovas 19 csapatot alkotva küzdött meg az előző napi 
esőktől felázott talajjal, a Malomvölgy térségében kitűzött pályán, hagyomá
nyosan szép időben. Az eredményhirdetést megelőzően a kísérő családtagok
kal együtt főzött bográcsgulyás tette még felej thetetlenebbé a természetben el
töltött napot. Mindennél nagyobb öröm volt, hogy nem zúgtak crossmotorok- 
kismotorok az erdőben, mert kijelöltek részükre a Megyehegyen egy elhagyott 
murvabányát, és tábla is tiltja hogy behajthassanak az erdőterületre.

A díjakat Molnár Enikő a VLE alelnöke adta át.
Családi kategória: 1. Nagy Balázs, Nagy Rebeka, Nagy Regina 

(Hajmáskér), 2. Savanyú Roland, Lakatos Susann, Savanyú Bettina (2002-es 
születésű!!!) VLE, 3. Penc Mirjam, Penc Patrik VLE.

Ifjúsági kategória: 1 .Bertalan Imola, Kiss Bettina, Lovas Dalma VLE, 2. 
Berényi Alexandra, Kovács Krisztina, Kovács Anna (Pinkóczi lovasudvar), 3. 
Drienyovszki Tímea, Nagy Krisztina, Nagy Ottilia, Lovas Réka, Speier Vik
tória VLE.

Serdülő kategória: 1. Mester Alexandra, Nagy Eszter, Silye Kata, Krivácsi 
Petra, Steinbach Borbála VLE, 2. Juhász Josephin, Tokaji Kis Dóra VLE, 3. 
Alexhauser Liza, Olteán Lilla VLE

Egyéni kategória: 1. Jánosek Anita (Wels Póni tenyészet Budai Nóra).
A Berény kupát a Vörösberény Lovas Egyesület nyerte a Pinkóczi lova

sudvar előtt, 3. a Wels póni tenyészet, Budai Nóra.
Szentesi István 

VLE elnök

Almádi kalauz
Október 15-november 14.

Előadás
Október 15., 19 óra, Vörösberényi Kertbarátkor: Egészséges életmód -  élet
minőség (előadó: dr. Csabai Csaba sportorvos). V.berényi művelődési ház. 
Október 18., 17 óra, Pannónia 1-2. sz. szoba, Művészetbarátok Egyesülete: Németh 
Sándor előadóművész előadása gróf Batthyány Lajos vértanú miniszterelnökről. 
Október 18-án 18 órakor Berényi esték a vörösberényi művelődési házban. Elő
adó: Kocsis István író-kutató. Előadás címe: Széchenyi István a jövendőmondó. 
Október 29., 18 óra: Ön már evett sushit? Japán kultúrest sushival fűszerezve. 
Japánról képes előadást tart: Négyesi Pál, almádi-vörösberényi lakos. Sushit ké
szít és kínál: Okuyama, budapesti sushi-bár tulajdonos. Pannónia olvasóterem. 
November 5., 18 óra, Vörösberényi Kertbarátkor: Késő őszi munkák a kertben, 
gyümölcsösben (ea: Takács Ferenc kertészmérnök). V.berényi művelődési ház. 
November 6., 17,00 óra, Balatonalmádi Kertbarát Kör a Pannóniában: Szőlő 
és gyümölcsfák őszi ültetése.

Közélet
Október 23., 11 óra: Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadság- 
harc emlékére. Hősi Emlékmű (Baross Gábor utca) -1 . külön is!

Sport
Október 27:. Balatoni horgásznapok a Pannóniában és a Tó-parton (1. külön!).

Szórakozás
Október 24., 16 órától zenés születésnapi rendezvény a Vörösberényi Nyug
díjas Klubban.
November 10., 17,00, Balatonalmádi Kertbarát Kör: Márton napi pinceszer és 
vigalom.

Humorzsák
Hogy hívják az első osztályú birkát?
-  Juh ász.

*

-  Hogy hívják a vegetáriánus vámpírt?
-  De Ne Vért.

*
A vigéc állást vált, és elmegy múzeumi teremőrnek. Első munkanapja után 
jelentést tesz az igazgatónak.
-  Direktor úr, igazán elégedett lehet velem! Ma sikerült eladnom egy Chagallt 
meg egy Rembrandtot.

*

Az építkezésen az egyik munkás üres talicskával szaladgál. Megkérdezi a főnök:
-  Mit rohangálsz azzal az üres talicskával?
- Jaj, drága főnök úr, hát akkora itt a hajtás, hogy nincsen időm megpakolni!

PANNÓNIA-KUPA
avagy sakkverseny egy kicsit másképp
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a sakkozás az életemből kimaradt, 

nem éreztem magamban affinitást, hogy „tologassam a bábokat”. Ennek azon
ban vége szakadt, amikor Rudolf fiam 2002-ben, alig hétévesen közölte, hogy 
márpedig ő sakkozni akar. Mit tesz egy szülő? Sakk szakkört keres. Eltelt egy- 
két év és Fáncsy Imre lett a személyi edzőnk. Így kerültem kapcsolatba a Pan
nónia Kupa nemzetközi sakkversennyel is.

Külső szemlélőként mindig is lenyűgözött a sakkversenyek hangulata, fi
gyelni az arcokat, a mozdulatokat. Amikor a pókerarcok mögül előbújik a vár
ható győzelem mámora, vagy a közelgő kudarc.

Mitől jó egy nyílt sakkverseny? Mi adja a presztízsét? Hát... Leginkább az 
alábbiak:

- az összdíjazás mértéke (nagyon fontos, a nagy nevek erre „buknak”, az 
amatőrök meg a nagy nevekre),

- a verseny helyszínének körülményei,
- a verseny erőssége (mennyi a versenyen indult versenyzők Élő pontszá

mának az átlaga, illetve hogy hány címvédő mester indul a versenyen, ez 
nagyban összefügg az összdíjazással),

- a verseny helyszínéül szolgáló település idegenforgalmi vonzereje.
A Pannónia Kupa versenyzői részéről a fentiek közül igazából csak az 

összdíjazás mértékére -  130 ezer forintra - volt „panasz”, amely egy-egy ko
moly verseny esetében az egymillió forintot is meghaladja. Idegenforgalmi 
szempontból igen jelentős reklámértéke van (lehet) egy-egy versenynek, mi
vel a versenyen résztvevők általában a turisztikai kereslet minőségorientált 
szegmensét jelentik. (Példának felhozhatom a Harkányban megrendezésre ke
rülő Tenkes-kupát, amelynek révén november közepén, a holt idényben is 
vendégek érkeznek a városba.. Vagy említhetném a szombathelyi Savaria Ku
pát, amely a Savaria Történelmi Fesztivál kísérőrendezvény került idén meg
rendezésre.)

Kísérőként sok helyen megfordultam az elmúlt 3-4 évben a lepusztult mű
velődési háztól kezdve, az iskolai tornacsarnokig bezárólag, és bátran állítha
tom, hogy a Pannónia Kulturális Központ -  amely 2007. évben már másod
szor adott otthont a rendezvénynek - messze a legjobb körülményeket bizto
sító helyszín. Ezúton is köszönöm a szervezők nevében a város vezetésének, 
hogy biztosította a helyszínt. Külön köszönet dr. Hoffamnn Gyöngyi alpol
gármester asszonynak, hogy a versenyt személyes hangvétellel elmondott tör
ténetekkel fűszerezve megnyitotta.

Az egyes sportágak „reklámértékére” a technológia fejlődés is jelentős ha
tást gyakorol. Ötven éve rádiót hallgattunk és újságot olvastunk, 30 éve tele
víziót néztünk, ma már a világhálóról szerezzük be az információt. A techni
kának (én elektronikus sakktáblának hívom, de nem tudom a nevét) köszön
hetően ma már milliók követhetik nyomon az internetről a sakk nagymeste
rek lépéseit, illetve a versenyek állásait, online kapcsolatban sakkozhatnak is
meretlenekkel. Ha jósolnom kellene, azt mondanám, hogy a jövő sportága a 
sakk lesz (reklám szempontjából bizonyosan).

Azért írtam le mindezt és osztottam meg gondolataimat Önökkel, hogy 
mondják el másoknak is, sakkozni szerető vendégeiknek, barátaiknak, isme
rőseiknek: Balatonalmádiban minden év augusztus első hetében megrende
zésre kerül a Pannónia nemzetközi FIDE értékszámszerző verseny. 
(www.fancsyimi.fw.hu a verseny honlapja.) Jöjjenek el, hozzák magukkal a 
családot is, összekötve a kellemest a hasznossal, és ha módjuk van, szerez
zenek további szponzorokat!

Horváth Emese

Dr. Hoffmann Gyönygyi alpolgármester asszony megnyitja a XII. PANNÓNIA 
Kupa sakk versenyt

http://www.fancsyimi.fw.hu


„A“  típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata 230/2007(IX.6.) határozatával az Oktatási 

Minisztériummal együttműködve a 
2008. évre ezennel kiírja a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hát
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag tá
mogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében nem részesülhet
nek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő 

tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
• Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 

Hungarica ösztöndíjra.
• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 

megkezdő hallgatók is.
• Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. őszén már nem áll fenn, 

úgy a 2008/2009. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 

jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2007/2008. tanév II. félévére már beirat
kozzon a felsőoktatási intézménybe.

• Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megne
veznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett-egyik 
szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár -  két szakos kép
zés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(2007/2008. tanév II., illetve a 2008/2009. tanév I. féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 

a 2007/2008. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a tá
mogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 

beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról 

abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékes
ségi területéről elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát kö
vető tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmá
nyi eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terhe
li, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Pol
gármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pá
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jog

viszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként 

az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 3 havi nettó jövedelméről
•

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együtte
sen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem meg
felelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bo
csátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatáskezelő Igaz
gatósága részére, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A beérkezett pályázatokat - a Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
ének átruházott hatáskörében eljárva - a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.

A döntéséről és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 20078. márci

us 14-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályá
zókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kap
ható a www.bursa.hu Internet címen és Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala Igaz
gatási Osztályán (Göndöcsné Sashegyi Csilla igazgatási osztályvezetőnél, tel.: 88/542-447).

„B “  típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata 230/2007.(IX.6.) határozatával az Oktatási 

Minisztériummal együttműködve 
a 2008. évre ezennel kiírja a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hát
rányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvé

telt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag 

támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osz
tatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanév
ben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő 

tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• Az 51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet 1 .§ (2) értelmében nem részesülhetnek Bursa 

támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 1 0  hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 

beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer fe

lülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösz
töndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászo
rultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztön
díjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatály
lyal hozható meg.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról 
abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat il
letékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi fél
évtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmá
nyi eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terhe
li, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Pol
gármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pá
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az 

alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 3 havi nettó jövedelméről igazolás
•

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együtte
sen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem meg
felelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bo
csátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igaz
gatóságának, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2008. 
szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő igazgató
sága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási intéz
ményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni ar
ról, hogy a 2008-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intéz
ménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösz
töndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a tá
mogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A“ típusú ösztöndíjra, „B“ típusú ösztön
díját automatikusan elveszti.

A beérkezett pályázatokat - a Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
ének átruházott hatáskörében eljárva - a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2007. december 10-ig 
írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 20078. márci
us 14-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályá
zókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kap

ható a www.bursa.hu internet címen és Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala Igaz
gatási Osztályán (Göndöcsné Sashegyi Csilla igazgatási osztályvezetőnél 88/542-447).

http://www.bursa.hu
http://www.bursa.hu
http://www.bursa.hu
http://www.bursa.hu


Meghívó
Október 27-én, délután 4 órakor emléktáblát helyezünk el az 1952-ben alakult 
Építők vízi sporttelepen, az alapító Bagoly Béla tiszteletére. A szervezők vár
ják mindazokat, akik valamikor a telepen sportoltak!

Marathon Yacht Club

Budataváért
A Budataváért Egyesület szervezői értesítik a tisztelt olvasókat, hogy 2007. 
október 17-én este 19,00 órai kezdettel tartják alakuló ülésüket a Magyar- 
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium ebédlőjében. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

A  Viktória Panzióban 

újonnan kialakított fogorvosi rendelő kiadó.

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 42.

Tel.: 06 20 9365 976

GAZDABOLT
Balatonfűzfő-Tobruk, a 7 1 -es út mellett, a Faiskolai árudéval szemben

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2007.10.16., 18.30 óra 
Tanfolyamkezdés (EÜ): 2007.10.17., 16 óra 

Tanfolyamkezdés: 2007.11. 05., 16 óra 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

PC
D oktor
Farkas László; Balatonalmádi
0670 / 3674 - 827.
www.pcdok.hu
E-mail:pcdoktorinfo@gmail.com

Napsugár Ajándék

Suzuki PÁSZTI

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Kölcsönt adunk

készpénzben 
110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell, 
a pénzt otthonába házhoz visszük.

Részletfizetés havonta. 
Példa 100 .000  Ft hitel törlesztésére: 

7 hónap futamidő 21 682  Ft havi részlet. 
THM: 179-276%  

Helyi tarifával hívja az alábbi számot

06 40 200 633
Vagy küldje el sms-ben a "KP" szót a 

06 70 388 0448  
telefonszámra és visszahívjuk! 

Hívását hétköznap 
8 .0 0 -1 8 .0 0  között fogadjuk.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint 

bocsátja rendelkezésre.

http://www.pcdok.hu
mailto:E-maihpcdoktorinfo@gmail.com


UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit! 

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére! 
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett) 

Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401 
Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

GLIKOLSAVAS BŐRMEGÚJÍTÓ PAKOLÁS?

Érd.: Herendiné Anillánál (30/418-11-12) 
hétfő-szerda-péntek, Szolgáltatóház

APRÓHIRDETÉS

Matematikából, fizikából és kémiából minden osztályszinten korrepetálást 
és felkészítést vállalok. Telefon: 06-70-3793597.

Ápolást, gondozást vállalok (gyakorlattal, szakképesítéssel). Érdekel 
takarítás, és vállalok varrást, javítást is. Érdeklődni: 20/ 914-91-08.

Balatonalmádiban őstermelőtől különböző méretű és fajtájú tuja és boróka 
eladó, valamint Olaszrizling B-20-as szőlőoltvány megrendelhető. 
Tel.: 88/438-296, este.

Iparcsarnokrészek bérbe adók. Érd.: 20/351-61-80.

GIZELLA SZÁLON
BALATONALMÁDI TULIPÁN UDVAR

MASSZÁZS: 06-30-9-395-129 

ÁLLÓSZOLÁRIUM: 06-30-9-395-129 

MANIKÜR-PEDIKÜR: 06-20-520-7802 

FÉRFI FODRÁSZ: 06-30-253-4405 

NŐI-FÉRFI FODRÁSZ: 06-20-22-11-146

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJET NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül. 

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat.

Lapos tetők és palatetők 

bontás nélküli javítása

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BA LATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA
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